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1. Wet Grain in Package - projektets beskrivning och bakgrund
Spannmålsodlingen i Botnia-Atlantica området har
på grund av ett klimat med korta odlingssäsonger
sämre förutsättningar än områden längre söderut.
Idag torkas den största delen av områdets
spannmål i spannmålstorkar efter tröskning, men
eftersom torkningen är mycket energikrävande,
blir lönsamheten beroende av torktiden. Hur lång
tid som krävs för att få spannmålen torr är även
direkt beroende av spannmålets vattenhalt vid
skörd. Torkning är det enda alternativet om säd
används för livsmedel, men då en mycket stor del
av områdets spannmål används som djurfoder
finns det även andra möjligheter.
Syftet med projektet Wet Grain in Package är att
öka lönsamheten för spannmålsodlingen i Botnia-

Figur 1. Botnia-Atlantica området (botnia-atlantica.eu)

Atlantica området. Om man i programområdet använde sig av krossensilerad spannmål som djurfoder,
istället för torkad spannmål, kunde säden tröskas vid en betydligt högre vattenhalt, vilket möjliggör skörd
två till tre veckor tidigare än om spannmålen skulle tröskas med avsikt att torkas. Den våta, krossensilerade
spannmålen lagras sedan lufttätt och konserveras genom tillväxt av mjölksyrebakterier i en syrefri miljö.
Krossensilering gör det även möjligt att odla senare sorter med större avkastning eftersom ett fullt uppnått
mognadsstadie inte krävs med denna metod.
Krossensilerad spannmål förekommer idag i liten skala i området och förvaras då vanligen i en s.k.
plastslang. Systemet med krossensilering av spannmål och förvaring i plastslang är utvecklat i ett tidigare
projekt inom Interreg och är en etablerad metod med flera tillverkare av maskiner för detta ändamål.
Systemet är både kostnads- och miljöeffektivt men passar bäst för relativt stora gårdar. Med projektet Wet
Grain in Package vill man utveckla ett system som passar även mindre gårdar och som kunde möjliggöra
handel mellan gårdar med förpackningar i mindre enheter än slangen. Paketen skulle motsvara de
rundbalar som idag finns för ensilerad vall.
Förstudien ”Optimering av spannmålsensilering” utfördes mars till oktober år 2014 med projektdeltagare
från Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Svensk Maskinprovning i Umeå. Syftet var att undersöka vilken enhet
(t.ex. säck eller bal) som var mest lämplig för ensilerad spannmål. Man jämförde miljöskäl, utrustning,
hanterbarhet och användarnas synpunkter. Erfarenheten man drog från förstudien var att en förpackning
i form av storsäck med innersäck hade störst förutsättning att lyckas.
Denna rapport behandlar resultat från delområdena Miljöpåverkan och plasthantering i projektet Wet
Grain in Package. Delområdet miljöpåverkan redovisar hur systemet med storsäck påverkar miljön jämfört
med de etablerade metoderna.
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Det huvudsakliga målet inom Wet Grain in Package har varit att ta fram ett system för att packa, lagra och
hantera krossensilerad spannmål i för lantbruket hanterbara paket. Systemets alla delar skall vara
energibesparande samt kostnads- och miljöeffektiva.
För att underlätta införandet av systemet tog projektet även fram modeller för:
-

Mognad (rätt skördetillfälle)

-

Logistik (planering av skörden)

-

Odlingsstrategier (val av odlingsmaterial, utförande, deklaration av näringskvalitet)

-

Handel

-

Ett miljövänligt sätt ta hand om förpackningsmaterialet.

1.1. Projektets delområden
Projektet Wet Grain in Package finansierades av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens Förbund,
Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regional
Jordbruksforskning för norra Sverige och Yrkeshögskolan Novia. Norska medfinansiärer var Nordland
fylkeskommune Samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Projektdeltagare var Svensk Maskinprovning
(SMP) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) från Sverige, Yrkeshögskolan Novia från Finland och
Norsk institutt för bioekonomi (Nibio) från Norge. Projektet delades in i fem olika huvudaktiviteter:

Teknik

Vid Svensk Maskinprovning utvecklades tekniken för att krossensilera
spannmålen i storsäck, och i projektet byggdes experimentutrustning för fyllning,
packning och förslutning av säcken. SMP ansvarade för mätning av fysikaliska
data (porositet och volymvikt som funktion av komprimering), samt arbetade
med frågor kring konstruktion, förslutning och fyllning av säckarna såväl som med
hanteringen av spannmål vid utfodring och hantering av frusna förpackningar och
material.

Miljöpåverkan

Yrkeshögskolan Novia arbetade med temat miljöpåverkan. Målet var att genom
en livscykelanalys av olika lagringsmetoder för foderspannmål kunna påvisa hur
krossensilering i storsäck påverkar miljön i jämförelse med etablerade
lagringsmetoder (torkning samt förvaring i plastslang). Novia undersökte även
förpackningsmaterialet (storsäcken) och hur materialet kan återanvändas eller
återvinnas.

Handel

En av fördelarna med förvaring i storsäck är att säckarna kan flyttas och säljas
mellan gårdar. Yrkeshögskolan Novia ansvarade även för att ta fram en
handelsmodell där spannmålsodlaren smidigt via nätet kan mata in egen aktuell
data (t.ex. mängd spannmål, fukthalt, transportsträckor o.s.v.) och därefter
jämföra kostnader och inkomster mellan de tre olika lagringsmetoderna.
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Odlingsstudier

Odlingsstudier, fältförsök och kemisk analys av svenska, norska och isländska
spannmålssorter utfördes av Sveriges lantbruksuniversitet och Norsk institutt för
bioekonomi.

Mognadsmodellering

Vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norsk institutt för bioekonomi utförde man
även mognadsmodellering. Man fokuserade på att undersöka mognadsprocessen
för korn vid höga vattenhalter samt att ta fram optimal skördetidpunkt och
optimal mognadsgrad för spannmålen som skall krossensileras. Denna
information användes vid skördelogistikplaneringen.

1.2. Studie av miljöpåverkan
Denna rapport är ett resultat av Yrkeshögskolan Novias arbete med att studera spannmålslagringens
miljöpåverkan och miljöeffekter. Inledningsvis beskrivs jordbruket och spannmålsodlingen i Finland,
Sverige och Norge med fokus på Botnia-Atlantica området, varpå de tre förvaringsmetoderna för spannmål
som jämförs i livscykelanalysen beskrivs. Kapitel 9 behandlar livscykelanalysmetodik (LCA) och anger
analysens avgränsningar, mål och krav på data.
Eftersom målet var att jämföra miljöpåverkan från tre olika lagringsmetoder för spannmål har data
samlats in för dessa scenarion;
1. Torkning i spannmålstork
2. Krossensilerad spannmål lagrad i plastslang
3. Krossensilerad spannmål lagrad i storsäck.
Torkning av spannmål och krossensilerad spannmål i slang är redan etablerade metoder. I förstudien
Optimering av spannmålsensilering (intern rapport 2014) gjordes en enkel livscykelanalys
på krossensilerad spannmål i storsäck som en del av studien, men produktspecifik data saknades på
många punkter och behandlas därför mer ingående i den här LCA-studien. Den data som använts i LCAstudien presenteras i kapitel 10, och resultaten presenteras i kapitel 11. Rapporten avslutas med en
känslighetsanalys samt studiens slutsatser.
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2. Jordbruk i Finland, Sverige och Norge
I hela EU beräknas kring 60 % av all spannmål användas som foder, jämfört med ca 24 % för livsmedel och
11 % för industribruk. Inom industrin används spannmål huvudsakligen för tillverkning av t.ex. etanol, sprit,
malt och stärkelse (1). Skall spannmålen vidareförädlas, t.ex. som livsmedel, är torkning det enda
alternativet. Eftersom en så stor del av spannmålen används som foder i alla tre länder, kunde dock en
större del av denna foderspannmål ensileras.
Användning av åkerareal (2014)
spannmål i 1000-tal hektar

Åkerarealerna med odlad spannmål i Finland och Sverige skiljer
sig inte väsentligt från varandra medan den norska arealen är
betydligt mindre. Norge är överlag ett bergigt land med en
betydligt mindre yta lämpad för odling än i Sverige och Finland
(figur 2). Fiske och djurhållning är större jordbruksnäringar än
spannmålsodlingen i Norge och man har också stora ytor
lämpade för betesmark som domineras av får och getter. Då det
gäller djurhållning av nötkreatur och svin har Finland det minsta
antalet djur (figur 3).
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Det länderna har gemensamt är att antalet företag inom
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Figur 2. Åkerarealens användning för

Relativt korta odlingssäsonger är en annan sak som länderna har odlad spannmål i Sverige, Finland och
gemensamt i och med det nordliga klimatet. Enligt rapporten Norge år 2014 (3) (5) (8)
Det nordiska jordbruket av Nordiska ministerrådet från 2019,
där man ser på jordbrukets utmaningar ur klimatförändringens
synvinkel, ser man en ökad förekomst av extremväder. Man tror

Antal djur landsvis (år 2016)
1800000

att detta leder till att jordbrukets produktion kommer att bli allt 1600000
1400000
mer ojämn, med både väldigt lyckade och väldigt dåliga år (2).
I projektet har sädesslaget korn använts i de fall specifika data
från ett sädesslag har behövts. Detta eftersom korn är det
överlägset mest odlade spannmålet inom BA-området och som
även används i stor utsträckning till utfodring. Med tanke på
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utfodringssystem, foderåtgång och dylikt har utfodring av
nötkreatur och då främst mjölkkor varit i fokus inom projektet.
Detta då krossensilerat foder är mindre vanligt som foder för
svin och då utfodringssystemen för svin även är inriktade på s.k.
blötutfodring.

Sverige

Finland

Norge

Figur 3. Antal djur landsvis år 2016
(3) (5) (8)
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2.1. Finland
Det dominerande sädesslaget som odlas i Finland
är korn, vilket odlades på en åkerareal av 500 000
ha år 2014. Efter korn är havre det mest odlade
spannmålet, följt av vete och råg (se figur 2) (3).
I Finland säljs majoriteten av landets
spannmålsskörd till företag som köper upp säden.
Försäljningen sker endera genom kontrakt eller till
dagspris. Säden kan även lagras hos
spannmålbonden för att säljas senare till ett
eventuellt högre pris. Inom industrin är de största
användarna av korn foderindustri samt malt-,
stärkelse- och alkoholindustrin (4) men en stor del
av det odlade spannmålet används även som
djurfoder, främst till svin (se Figur 4).

Figur 4. Användningen av skördad spannmål i Finland
(3).

Ser man till djurhållning är svin vanligare än nötboskap i Finland och beståndet uppgick år 2016 till dryga
1,25 miljoner svin. Motsvarande siffror för nötkreatur var 0,9 miljoner, varav mjölkkornas andel av dessa
var dryga 0,3 miljoner. 2018 var siffrorna 1,0 miljoner svin, 0,86 miljoner nötkreatur varav 0,26 miljoner
mjölkkor (3). I Sverige och Norge är antalet djur överlag större än i Finland och även besättningarna är små
i Finland. Enligt en artikel i Vasabladet 07.08.2014 Pyttesmå mjölkgårdar i Finland har närmare hälften av
alla mjölkgårdar i Finland mindre än 20 kor. Enligt artikeln hade endast fyra mjölkgårdar i hela landet fler
än 300 mjölkkor. Trenden går dock mot större djurbesättningar. Antalet mjölkgårdar minskar dock stadigt
årligen medan produktionen av mängden mjölk hålls stabil.

2.2. Sverige
I Sverige är vete det mest odlade sädesslaget, med
en åkerareal på dryga 450 000 ha. Vetet följs

Användning av spannmål i Sverige juli-juni
2013/14 (1 000 ton)
2500

därefter av korn (ca 320 000 ha), havre (170 000 ha)

2000

och råg (20 000 ha) (5). Som kan ses i figur 5

1500

används majoriteten av kornet som djurfoder

1000

medan motsvarande siffror för vetet är en
tredjedel.

500
0

När det kommer till djurhållning är antalet
nötkreatur något högre än mängden svin (se Figur
3).

Livsmedel

Industri

Foder

Användning övrigt

Figur 5. Spannmålsanvändningen uppdelat på
huvudgrupp (1).
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2.3. Norge
I det fjällrika Norge är somrarna ofta korta och våta. Många orter lämpar sig inte alls för spannmålsodling
och det mesta av spannmålet som skördas i landet används enbart som djurfoder. Utanför de bäst lämpade
områdena för jordbruk lämpar sig marken främst för betesmark och därmed djurhållning (6).
Odlingsarealerna för spannmål är betydligt mindre än i Finland och Sverige, och korn är det dominerande
spannmålet i Norge. På andra och tredje plats kommer vete respektive havre (se Figur 2).
Enligt en artikel i Norsk Landbrukssamvirke är endast 30 % av Norges odlade arealer ägnade åt
spannmålsodling. En ännu mindre andel av detta används för livsmedel. Ändå är spannmål mycket viktigt
för norskt lantbruk och den norska självförsörjningen. Sedan 1990 har nederbörden i Norge ökat med hela
20 % och forskning förutspår en ytterligare ökning med 10-20 % mot slutet av detta århundrade. Man
jobbar därför kontinuerligt med att utveckla norska spannmålssorter som skall tåla det framtida klimatet
(7).
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3. Jordbruket i Botnia-Atlantica området
Botnia-Atlantica området är ett geografiskt område som sträcker sig över Kvarken och består av landskapen
Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten i Finland; Västerbottens län, Västernorrlands
län och Nordanstigs kommun i Gävleborgs län i Sverige samt Nordlands fylke i Norge (se figur 1 på sidan 1).
I och med det geografiska läget och förhållandena är sommarens värmesumma generellt sett lägre i BotniaAtlantica området än längre söderut i länderna, och valmöjligheten när det kommer till grödor minskar
eftersom man behöver ha sorter med tidiga mognadsstadier för att hinna skörda i tid. Ett regnigt klimat
begränsar även tiden man kan tröska vid skördetidpunkten. Idag torkas största delen av områdets
spannmål i spannmålstorkar, och ju våtare spannmålen är, desto längre torktid krävs med påföljande högre
bränslekostnader. I de svenska och norska områdena som hör till Botnia-Atlantica området är tillgången till
spannmålstorkar inte lika god som på den finska sidan, vilket även kan orsaka logistiska svårigheter.

Figur 6. Kornskörd i kg/ha där Botnia-Atlantica området jämförs med hela landets skörd (Sverige, Finland,
Norge) (3) (5) (8)

Ett sätt att mäta avkastningen på odling är kg skörd per hektar, och i figur 6 ses en jämförelse av
kornskörden i Botnia-Atlantica (BA) området till vänster respektive medeltalet för länderna i sin helhet till
höger. Enligt statistiken är skörden i det finländska BA-området i klass med medeltalet för hela Finland
medan skörden i Nordland i Norge, och Västernorrland och Västerbotten i Sverige är lägre än respektive
länders medeltal. Enligt väderstatistik har man i det finländska BA-området både fler soltimmar under
sommarmånaderna samt högre medeltemperaturer under högsommaren. Det norska området har större
nederbörd än de finländska och svenska BA-områdena.
Tabell 1 visar en sammanställning över de nyckeltal som gäller för Botnia-Atlantica området, vilka
behandlas regionsspecifikt i de kommande underkapitlen.
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Tabell 1. Nyckeltal för jordbruket i Botnia-Atlantica området (åren 2016/2017/2018) (3) (5) (8)
LÄN med befolkning och
yta

Nordland
•

•

242 866 pers
(2017)

38 456 km²

Västerbotten
•

•

268 067 pers
(2017)

55 186 km²

Västernorrland
•

•

246 082 pers
(2017)

21 684 km²

Mellersta Österbotten +
Österbotten
•

•

68 780 + 180 945
pers (2017)
5019 km² + 7752
km²

Södra Österbotten
•

•

190 910 pers
(2017)

13444 km²

Antal
lantbruksföretag

Antal
nötkreatur
totalt

Varav
antal
mjölkkor

Jordbruks-areal i drift
(NO)/Total åkerareal
(SE)/ Total
jordbruksareal (FI)

1997 st

58 860 st

15 043 st

55 706 ha
(år 2017)

(år 2018)

2307 st

37 455 st

12 794 st

67 584 ha

6 961 ha

1962 st

26 831 st

6 627 st

46 933 ha

3 049 ha

1209 st +
3344 st

102 828 st

31 900 st

196 000 ha

56 600 ha

5411 st

111 904 st

32 634 st

248 400 ha

60 400 ha

(år 2018)

(år 2016)

(år 2016)

(år 2017)

(år 2017)

(år 2017)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2017)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

Areal odlat
korn

180 ha

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)

(år 2018)
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3.1. Mellersta Österbotten och Österbotten
Mellersta Österbotten, figur 7, är ett landskap med 69 000
invånare (12/2016) (9). Mjölkproduktion är enligt statistikbyrån
den största sektorn inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, följt av
”övrig växtodling”.
Österbotten, figur 8, är ett landskap med ca 181 000 invånare
(1/2016). Det österbottniska landskapet är flackt med vidsträckt
åkermark, se figur 9. Spannmålsodling är den största sektorn bland
jordbruksföretagen,

därefter

”övrig

växtodling”.

Mjölk-

Figur 7. Mellersta Österbotten (141)

produktionen är större än produktionen av nötkött (3).
Eftersom landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten har
gemensam Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) kan en
del av statistiken inte urskiljas landskapen emellan och presenteras
här sammanslagna. Den största skillnaden mellan landskapen är
att Mellersta Österbotten har en tyngdpunkt på mjölkproduktion
medan Österbotten har ett större antal företag aktiva inom
spannmålsodlingssektorn (se figur 10). (3)
Den totala jordbruksarealen för Mellersta Österbotten och

Figur 8. Österbotten (141)

Österbotten sammanslagna (år 2018) var 196 000 ha. Säd odlades på 92 000 ha, varav korn på 56 600 ha.
Österbotten

Mellersta Österbotten
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Figur 10. Jordbruks- och trädgårdsföretag i Mellersta Österbotten respektive Österbotten, 2017.

Figur 9. Det österbottniska landskapet är flackt med vidsträckt åkermark. Fotograf Yvonne Dahlbäck
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3.2. Södra Österbotten
Södra Österbotten, (inte att förväxla med Sydösterbotten) är ett
landskap, figur 11, med ca 191 000 invånare (12/2016). År 2017
fanns 5411 företag inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.
Uppdelningen följer densamma som i landskapet Österbotten;
majoriteten är spannmålsodlingar (2088 stycken företag), därefter
övrig

växtodling,

mjölkproduktion

(706

företag)

och

nötköttsproduktion. Den totala jordbruksarealen var 248 400 ha år
2018. Ungefär hälften av denna areal bestod av säd och vidare

Figur 11. Södra Österbotten (141)

bestod hälften av all odlad säd av korn.
Skörd, milj. kg
Södra Österbotten

Likadant som i de svenska regionerna är tendensen ett minskande
antal mjölkgårdar medan produktionen av mjölk ökat något. För

Vete

regionen södra Österbotten som har en liknande utveckling som

Råg

Österbotten gällde mellan åren 2005 till 2017:

Korn totalt

•

Antalet mjölkkor minskade med 10,7 %

Foderkorn

•

Antalet mjölkgårdar minskade med 56 %

Havre

•

Produktionen av mjölk i liter ökade med 3,6 %

Ensilage totalt

Sett till skörd i miljoner kg dominerar ensilerat grönfoder stort som
odlingsgröda i de Österbottniska landskapen, vilket åskådliggörs i
Figur 12 (3). Situationen ser likadan ut i Österbotten som i södra

1000
900
800
700

Österbotten. Korn är det mest odlade spannmålet och nästan allt

600

skördas som foderkorn. I södra Österbotten är det mer allmänt med

500

ensilerad spannmål än i Österbotten och mellersta Österbotten

400

även om trenden är stigande i bägge landskap (se figur 13). (3)

300
200

De österbottniska landskapen är de tre finländska landskapen som

100

är mest beroende av jordbruket, och kring en tiondel av

0

befolkningen får sin inkomst härifrån (10).

2016

2017

2018

Figur 12. Skörd, Södra Österbotten (3)

Figur 13. Stigande trend av ensilering av spannmål, mätt i miljoner kg
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3.3. Västerbotten
I Västerbotten, figur 14, bor ca 270 000 invånare och närmare 80 %
av länets befolkning i kustkommunerna (11). De flesta i länet är
anställda inom offentliga sektorn och tillverkningsindustrin.
Träindustrin är stor i Västerbotten. (12)
Mot väst består landskapet av fjällnatur. Största delen av
jordbruket ligger därför mot kustområdet österut. Huvudsaklig bas
inom jordbruket är mjölkproduktion med vallodling. Man odlar

även foderspannmål och potatis. Antalet mjölkföretag beräknas Figur 14. Västerbotten (141)
halveras varje tioårsperiod. Eftersom de gårdar som finns kvar utökar verksamheten minskar produktionen
ändå inte nämnvärt (13). År 2017 fanns 205 mjölkföretag i Västerbotten (5). Vanligen har mjölkdjur ersatts
med köttdjur. Antalet får har även ökat markant.
En stor del av länets mark är skogsmark, hela 55 %, medan arealen för jordbruksmark är endast 1,3 %.
Arealen för betesmark är endast några procent. (13) Korn är det dominerande sädesslaget som odlas i
Västerbotten, vilket åskådliggörs i figur 15. Totalt odlades 7849 ha spannmål år 2018 och av dessa var
nästan 7000 ha korn. Vallodling och grovfoder upptar största delen av den totala åkerarealen (mer än 70
%) (5).
Västerbotten. Areal spannmål 2018, hektar
158
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681
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Figur 15. Spannmålsodlingen i Västerbotten enligt areal. (5)

Figur 16. Vy över Långviksvallen och Tavelsjön, Västerbotten. Fotograf Arvid Edberg.
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3.4. Västernorrland
Västernorrland, figur 17, har en befolkning på ca 246 000 personer.
Länet är skogsrikt med en befolkning som utgör en stor andel av
landets anställda inom skogsbruket. Länets jordbruksareal i
förhållande till den totala landarealen är mindre än genomsnittet
för hela landet medan andelen skogsmark är avsevärt större. (14)
Antalet mjölkgårdar har minskat kraftigt, med hela 73 % sedan år
2000. Antalet mjölkföretag år 2017 var 98 stycken enligt
Statistikmyndigheten (SCB). Även arealen på åkermarken har

Figur 17. Västernorrland (141)

minskat. (15) En mycket stor andel av åkermarksarealen används för vall och grovfoder. Enligt statistik från
2015 var antalet företag med spannmålsodling i Västernorrland 349 stycken jämfört med 1797 stycken
företag med slåtter och vall. På majoriteten av spannmålsarealen odlades vårkorn. Av 4048 hektar odlad
spannmål (år 2018) bestod 3049 hektar av korn, se figur 18. (5)
Situationen är liknande som i Västerbotten med en ökande nötköttsproduktion som spås en god framtid.
Fårköttsproduktionen är enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) större än mjölkproduktionen (2016).
Västernorrland. Areal spannmål 2018, hektar
207
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Figur 18. Spannmålsodlingen i Västernorrland enligt areal (5)

3.5. Nordanstigs kommun
Nordanstig är en kommun med 9500 invånare i Gävleborgs län,
figur 20. (16) I Nordanstig fanns 7 stycken mjölkföretag år 2017
jämfört med 19 stycken år 2006. Även i Gävleborgs län minskar
arealen åkermark och mjölkproducerande företag läggs ner.
Spannmålsodlingen i länet utgör knappt en fjärdedel av
åkermarksarealen, och det odlas tre gånger så mycket vall som
spannmål. Andelen oljeväxter i länet ökar.
Figur 19. Nordanstigs kommun (141)

12

3.6. Nordland
I Norge hör Nordland, figur 20, med 243 000 personer till
Botnia-Atlantica området (17). Näringslivet består i huvudsak av
mineralbaserad industri, och man exporterar även stora
mängder fisk (18). Här finns ca 56 000 hektar jordbruksareal (8),
varav den största delen av arealen används till produktion av
grovfoder medan

ungefär

en

femtedel

används

som

betesmark.
Lantbruket i Nordland har genomgått strukturella förändringar Figur20. Nordland (141).
där produktionen upprätthålls av ett färre antal gårdar
(19). Antalet gårdar som producerar spannmål är mycket få,

Spannmålsodling i 1000-ton,
Nordland, år 2014 – 2017

och år 2018 var det endast 16 lantbruksföretag som bedrev
spannmålsodling i Nordland. Korn (på norska: bygg) är den

0,6

klart dominerande spannmålsgrödan, se figur 21. Förutom de

0,5

180 hektar korn som odlades år 2018 fanns även 50 hektar

0,4

odlad havre. (8)

0,2
0,1

djurhållning, och år 2018 sysselsatte detta 1739 av landskapets

-0,1

djurgruppen är får.

0,5

0,5

0,1

0,1

0,4

0,3

Mer allmänt förekommande än spannmålsodling är däremot
1997 lantbruksföretagen, vilket motsvarar 87 %. Den största

0,4

0,1
2014

0,0

2015

Havre

2016

2017
Bygg (korn)

Figur 21. Havre och kornodlingen i
Nordland (angiven i 1000-ton) (8)

Figur 22. Odlingsförsök med korn i Holt inom projektet Wet Grain.
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4. Förvaringsmetoder för spannmål
Vid lagring av spannmål försöker man begränsa en eller flera av de faktorer som påverkar aktiviteten i
spannmålets kärna. Dessa är temperatur, vattenhalt och tillgång till syre. Torkning är den enda
förvaringsmetod som lämpar sig för brödspannmål då lufttät lagring eller konservering med syra inte kan
användas. Ska spannmålet däremot användas som djurfoder är ensilage ett gott alternativ.
Att torka spannmål är ett av de mest energikrävande skedena i nordligt klimat. Enligt Mikkola & Ahokas
(20) kan torkning som sker efter dåliga skördeförhållanden vara lika energikrävande som alla de övriga
arbetsskedena som gjorts på åkern sammansatta. Torkning som metod är trots detta mycket populär, vilket
troligen beror på flexibiliteten, d.v.s. metoden begränsar inte spannmålets användning samt är en
välbekant teknologi som möjliggör enkel förvaring och hantering. (21) (22) (23)
Trots att majoriteten (ca 70 % i Finland) av spannmålsskörden används som djurfoder, torkas omkring 85
– 90 % av skörden. Ungefär en tredjedel av den årliga skörden är direkt avsedd för och används som
djurfoder på den egna gården (24).

4.1. Torkning i spannmålstork
För att säden ska kunna lagras bör fukthalten inte
vara högre än 14 %, och det krävs även att
spannmålets fukthalt är 14 % för att denna ska få
säljas.

Detta

innebär

att

det

nyskördade

spannmålet, som ofta har fukthalter över 20 %,
måste torkas. Under klimatmässigt dåliga år kan
fukthalten även vara betydligt högre än så.
Det finns flera olika typer av spannmålstorkar, se
figur 23, där den huvudsakliga uppdelningen sker i
varmlufts- och kalluftstorkar. Vid spannmålstorkning frigörs vatten som förångas från kornet
med hjälp av värmeenergi. Vid kalluftstorkning

Figur 23. Tork med silos för förvaring av spannmål (till
höger) samt pannrum med värmekälla framför.

kommer energin enbart från värmen i utomhusluften, medan man vid varmluftstorkning använder sig av
tilläggsvärme från en torkugn, vanligen med brännolja som energikälla (25).
För att minska på energiåtgången och kostnaderna bör säden inte vara för våt då den tröskas. Kring 20 %
är acceptabelt men fukthalten kan ofta vara uppemot 25 %. Den fullmogna spannmålen är vid
tröskningsskedet beroende av klimatet då det påverkar kärnans vattenhalt. Efter skörden fraktas
spannmålen med traktor och vagn till en spannmålstork. Om fukthalten är ca 25 % måste torkningen
påbörjas inom ett dygn (26). Vid torkning minskar fukthalten med ca 1 % per timme. Efter torkningen
fortsätter spannmålen att andas, vilket gör att koldioxid, vatten och värme bildas och ökar vattenhalten.
Säden kyls därför ner i torken efter att torkningsskedet är avslutat.
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Den torkmodell som används i livscykelanalysen och vars funktion beskrivs nedan är en varmluftstork
(cirkulerande satstork med mixflöde) se figur 25, detta då varmluftstorkning är den vanligaste
konserveringsmetoden i Finland (25). Det finns även varmluftstorkar utan cirkulation. Dessa ger dock en
något mer ojämn fördelning på torkningen eftersom spannmålen där är stillastående.
Torkugnen drivs vanligen med lätt brännolja. Som bränslealternativ finns även gas eller flis. Energin som
frigörs i förbränningen höjer temperaturen på luften från fläkten, vanligen till ca 60° C (26). Ju högre
temperatur på varmluften, desto mera vatten per timme torkas bort. Beroende på användning av
spannmålen anpassas torkningstemperaturen. Vid 65 – 70 grader i sädeskärnan minskar kvalitén för
brödvete. För spannmål som skall användas som foder kan högre temperaturer tillåtas (27).
Efter skörd tippas säden från vagnen till en matarficka eller bassäng, och med
hjälp av t.ex. en transportskruv når säden elevatorn. Elevatorn består av ett
band med skopor längs med hela bandet (se Figur 24) som transporterar upp
spannmålen till en fördelare i toppen. Skoporna faller nedåt med självfall från
toppen och rör sig vidare nedåt. Från fördelaren förs spannmålen endera till
torkcellerna för torkning eller efter att spannmålen är färdigt torkad, till en
inomhussilo. Spannmålen kan även ledas ut genom ett rör. Säden som är på
väg till torkning når förrensaren där en fläkt i toppen suger ut lättare damm,
skräp eller boss ur den cirkulerande spannmålen och blåser ut skräpet genom

Figur 24. Elevatorns nedre
del

ett rör. I botten av förrensaren finns cirkulerande fläktblad (spridartallrik) som sprider ut spannmålen jämnt
i torkens överdel. I överdelen (sjunkzonen) saknas värmetillförsel och när spannmålen har börjat cirkulera
hinner de kylas ner något och ”svettas” i denna zon innan de åter flyter ner mot torkelementen. Detta ger
möjlighet till en effektivare och mindre energikrävande process.
I torkelementen eller torkcellerna sker varmluftstorkningen. Torkdelen består av horisontella kanaler,
åsformade balkar som spannmålen rör sig neråt mellan. Balkarna är öppna undertill, som ett
uppochnervänt V. Spannmålen rör sig neråt och den varma luften strömmar ut ur balkarna. Balkarna är
radade

på

och

bredvid

varandra, varannan varmluftskanal och varannan våtluftskanal, d.v.s. varje våtluftskanal
omges

av

fyra varmlufts-

kanaler och vice versa.
Varmluftsbalkarna

är

kopplade till värmekällan och
våtluftskanalerna till frånluftsrör som transporterar ut det
förångade vattnet.
Spannmålen cirkulerar tills det
att

önskad

fukthalt

är

uppnådd. Förrensaren är aktiv

Figur 25. Förenklad principskiss av cirkulerande varmluftstork.
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under hela processen, vilket renar spannmålen varje gång de passerar. Vartefter säden torkar blir den
utgående luftens temperatur allt högre och den relativa fuktigheten sjunker. Torken kan vara reglerad att
automatiskt stänga av värmeproduktionen i rätt skede och därefter inleds nedkylningsfasen.

4.2. Krossensilering av spannmål
Krossensilerad spannmål är en god näringskälla för gårdens produktionsdjur. Det är en kostnadseffektiv
metod

med

små

investeringsbehov,

och

gårdens

lönsamhet

förbättras

genom

sänkta

produktionskostnader. Fördelarna med att krossensilera spannmål är att man skördar fodersäden tidigare
jämfört med den övriga skörden, inga ytterligare kostnader för torkning tillkommer samt att man är mindre
beroende av vädret. Spannmål som skall krossensileras skördas vid 30-40 % vattenhalt (28). Vid denna
vattenhalt inträder gulmognadsstadiet (spannmålen börjar gulna) och efter det lagras ingen ytterligare
näring i kärnan. Det finns flera olika varianter av konserveringsmedel, till exempel propionsyra, myrsyra
eller melass. Myrsyra är dock inte tillåtet i Sverige på grund av risken för bildning av mögelgifter
(mykotoxin).
Spannmålskrossen och inläggningen i plastslangen sker med inpackare, varefter plastslangen försluts. Efter
tre veckor är krossensilaget klart att användas. Tillsats av E-vitamin kan behövas då innehåll av detta är lågt
i krossad spannmål (30). Skadegörare såsom fåglar och smågnagare bör hållas borta från plastslangen, och
plastslangen bör därför placeras på ett hårt och rengjort underlag för att undvika skador och angrepp av
smågnagare underifrån. Krossensilering i plastslang passar bäst för relativt stora gårdar eftersom uttaget
av ensilage bör ske jämt över hela ytan och vara minst 30 cm/dygn (142).
Ensilering av djurfoder innebär konservering genom fermentering, och processen sker genom tillväxt av
mjölksyrabakterier i en anaerob (syrefri) miljö. Vanligen är det vall som konserveras till s.k. grovfoder, d.v.s.
gräs som förvaras i rundbalar. Mjölksyra bildas av bakterier som är naturligt förekommande på grödan
tillsammans med en stor mängd andra bakterietyper. Genom att stänga lufttillgången förbrukas syret i
lagringsutrymmet snabbt, och mjölksyrande bakterier utvecklas eftersom de inte är syrekrävande.
Mjölksyran hämmar tillväxten av övriga bakterietyper allteftersom syrehalten minskar. Materialet anses
vara konserverat strax under pH-värde 4 då det gäller en fuktig gröda. (29)
De mjölksyrabildande bakterier som förekommer naturligt i grödan och i ensileringsprocessen är
framförallt släkterna leuconostoc, pediococcus, streptococcus och lactobacillus. Dock är koncentrationen
inte alltid tillräckligt hög och mjölksyrabildande bakterier kan därför även tillsättas vid ensileringen. (29)
För att ensileringsprocessen ska ske, krävs att spannmålen har en tillräckligt hög vattenhalt. Det sänkta pHvärdet i sig ger ett konserveringsskydd som försvårar mikrobiell tillväxt, men för att göra spannmålen mer
lagringsstabil tillsätts vid behov även konserveringsmedel (syra). Detta då den konserverade massan utsätts
för syre varje gång uttag av foder sker, vilket kan starta mikrobiell tillväxt och skada foderhygienen.
Hur kraftfull ensileringen (och därtill konserveringsskyddet) blir är beroende på hur hög vattenhalten är.
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Nedan följer utdrag från olika källor med åsikter och rekommendationer angående vattenhalt;
•

Under 25 % är processen mycket svag (31).

•

Krossensilering av torrare säd (15 – 25 %) är mycket mer krävande av tillräcklig tillsats av konserveringsämnen då
pH-värdet inte kan sänkas genom normal mjölksyrejäsning. Spannmål ämnad för krossensilering bör ha en fukthalt
på ca 30 – 45 %. Torrare spannmål behöver tillsats av vatten i fodermassan direkt efter krossningen (30).

•

Mellan 25 – 30 % blir packningen tät med liten porvolym och en bra konsistens på massan som är lätt att hantera.
Ändå anser en del att konserveringsskyddet är väl svagt vid vattenhalter under 30 % och att tillsatsämne för att
förbättra konservering krävs (31).

•

Uppgifter finns där 35 – 40 % vattenhalt uppges vara optimal nivå för att hålla en god foderhygien eller t.o.m. upp
till 40 – 45 %. Spannmålskross med väldigt hög vattenhalt blir dock svår att hantera, tung att transportera och
begränsar utfodring i mekaniserade utfodringssystem. Använder man en blandarvagn är våt spannmålskross inte
problematisk i utfodringsskedet (31).

•

Vid för höga vattenhalter (> 50 %) ökar risken för att vätska pressas ut och att feljäsning sker. Det finns också risk
för varmgång och mögelbildning. Fodret fryser hårdare med högt vatteninnehåll, vilket gör att massan kan vara
svår att ta ut vid utfodring (32).

•

Enligt en muntlig intervju med en entreprenör i Österbotten är optimal fukthalt 30 – 35 %. Entreprenören har varit
med om att mala och packa spannmål med en fukthalt på 50 % men detta har inte fungerat bra. Risken finns att
slangen spricker, då massan börjat jäsa och svälla ut. I övrigt ansåg entreprenören att det är bättre ju fuktigare
spannmålen är, upp till den gräns där denna typ av skador kan ske.

•

En annan entreprenör i Österbotten ansåg också att konserveringen blev bättre vid höga vattenhalter men att
valsarna på krossen drar dåligt vid höga fukthalter. Detta gällde särskilt havre som har en hal yta.

Skörden inför ensilering sker redan i gulmognadsstadiet, ca 2 – 3 veckor tidigare än normalt, då energi- och
proteinhalterna är höga. Hellre än att tillsätta vatten, tröskas spannmålen tillräckligt tidigt, detta även om
tillsats av vatten är möjligt i samband med krossningen (28). Tillsats av stora mängder vatten kan dock
äventyra processen då den krossade spannmålen kan ha svårt att uppta stora vattenmassor (32). Sker
skörden för sent ökar risken för foderförluster, då kärnorna kan börja falla och spannmålen lägger sig.
Tidigare forskning vid SLU har även visat på ökad risk för mögeltillväxt och jäsning under lagringen vid
ensilering av sent skördad spannmål. Trots att man vill ha en hög fukthalt på spannmålen är det viktigt vid
skördetillfället att kärnorna är torra på ytan. (33)
Den höga fukthalten då spannmålen skördas innebär att den bör ensileras så fort som möjligt efter
tröskningen, helst samma dag (28). Att försena inläggningen kan leda till mögeltillväxt, jäsning och
näringsförluster i fodret (33).

4.2.1. Krossning och packning av ensilerad spannmål
Krossensilering innebär en mjölksyrajäsning av spannmålen. Med det valda ensileringsmedlet sänks pHvärdet samtidigt som fodermassan förvaras lufttätt.
Ensilering med okrossad säd och propionsyra förekommer även, men de hela kärnor måste då malas eller
krossas innan man använder fodret. Även om yngre djur kunde tugga sönder hela kärnor, utnyttjas
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näringsinnehållet (särskilt stärkelsen) bättre med krossade kärnor. Krossningen har också en positiv
inverkan på ensileringsprocessen då det är lättare att packa spannmålen tätt och mjölksyrabakterierna har
lättare att ta upp näringsämnen ur den krossade kärnan. (33) Vid krossensilering används en kvarn för att
krossa kärnorna.
Vattenhalten i spannmålet påverkar förutom de biologiska
processerna under lagringen även hanteringsegenskaper vid
uttagning av foder ur slangen, samt foderhygienen. När
slangen öppnas eller skadas kan foderhygienen snabbt
försämras hos krossat spannmål om fukthalten är för låg

Figur 26. Högre vattenhalt ger tätare
packning. Figuren visar två massors
packade massan och luftporer är en bidragande orsak till komprimering vid stor och liten porvolym.

(< 25% fukthalt) (31). Detta beror på en stor porvolym hos den

mögeltillväxt. Med en högre vattenhalt möjliggörs en tätare

packning med få luftporer, vilket försvårar luftinträngning då
slangen öppnas (31). Figur 26 demonstrerar två massor med stor
jämfört med liten porvolym (efter (34)). Figur 27 demonstrerar ett
exempel på vad vissa källor anser vara en lämplig konsistens för
fukthalten i krossad spannmål; när man kan krama fodermassan
till en boll i handen och bollen håller sin form i några sekunder. Om
det rinner vatten från bollen är vattenhalten för hög. (32)

Figur 27. Bollprov för test av
lämplig konsistens.

Resultaten från arbetet med packningsmaskinen, som gjordes vid Svensk Maskinprovning, ingår i två
examensarbeten inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Umeå universitet.

I

rapporten

Effektivisering

av

spannmålspackning (35) beskrivs
förbättringsarbetet

med

packningsmaskinen
mätningar

som

och
gjorts

de

för

att

undersöka hur hårt spannmålen kan
packas med skruv och cylinder och
hur trycket fördelas i säcken.
I rapporten Våtlagring av spannmål
(34) behandlades packningsgraden
och hur spannmålen påverkas av
ökat

pålagt

tryck

och

olika

vattenhalter. Figur 28 beskriver
krossat korns porvolym i procent vid
olika tryck och olika vattenhalter.

Figur 28. Porvolymen i minskande procent med ökat tryck och vid
olika vattenhalter. (34)
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4.2.2. Ensileringsmedel
För att säkerställa en god kvalitet och en hög lagringsstabilitet hos det krossensilerade spannmålet kan
ensileringsmedel användas. Genom att tillsätta ensileringsmedel sänks pH- värdet hastigt hos spannmålen,
figur 29, vilket leder till att ensileringsprocessen kommer igång snabbare och att näringsförlusterna
minskar. Vidare motverkas tillväxten av oönskade bakterier och mikroorganismer, lagringsstabiliteten ökar,
och risken för varmgång vid uttag minskar (36). En sammanställning av olika ensileringsmedel finns i tabell
2 på sidan 21.
I såväl Finland som Sverige är tillsatsen av syra den vanligaste metoden (37), dock kan även
ensileringsmedel såsom mjölksyrebakterier, melass och vassle, urea och olika former av salter (exempelvis
natriumbensoat och kaliumsorbat) användas. (38) I Finland är myrsyra (AIV-syra) den mest använda syran
vid ensilering. AIV-syran fick sitt namn från en av utvecklarna av ensileringsmetoden, A.I. Virtanen. Målet
var då att få ett foder som kunde användas under vintermånaderna vid sidan av torkat hö för att hålla en
jämn mjölkproduktion året om, och den ursprungliga AIV-lösningen patenterades år 1929. (39).
I mitten av 1980-talet påträffades mögelgiftet aflatoxin i myrsyrad spannmål, vilket kan ske vid
underdosering. På grund av detta förbjöds myrsyrebehandling för spannmål i Sverige (40). Sedan dess har
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kraven lättat något, och myrsyran får idag användas i konserveringsmedelsblandningar, dock så att
myrsyran uppgår till < 50% (41). I Sverige används därför idag främst propionsyra som ensileringsmedel.
Myrsyra HCOOH är den enklaste organiska syran. Namnet härstammar från att ämnet utsöndras från
giftkörtlar hos vissa arter av myror (42). Framställning av myrsyra sker genom hydrolys av metylformiat.
Processen består av två steg: i första steget
kombineras

metanol

och

kolmonoxid

till

metylfomiat, med en stark bas som katalysator. I
andra steget kombineras metylformiat med vatten
(hydrolys) till myrsyra och metanol. (43)
Enligt uppgift från tillverkare består ett av de
vanligaste ensileringsmedlen i kategorin myrsyror av
myrsyra (75,7 %), natriumformiat (5,5 %) samt vatten
och färgämne. Natriumformiat minskar syrans
korroderande

effekt

och

framställs

av

natriumhydroxid (lut) som reagerar med kolmonoxid

under högt tryck och hög temperatur (160 – 210 °C). Figur 29. Tillsats av syra vid krossning och packning i
slang. Syran i den blåa plasttunnan.

(44)

Propionsyra CH3CH2COOH är en naturligt förekommande organisk syra. Syntetiskt framställs den p.g.a.
dess egenskaper att motverka tillväxt av mögelsvampar och jäst. (45). Propansyran produceras industriellt
genom petrokemiska processer, t.ex. Reppe processen (omvandling av etylen, kolmonoxid och ånga till
propionsyra) (46).
Mjölksyrabakterier bidrar till att fermenteringen kommer igång genom en tillsats av levande
mjölksyrabakterier som snabbt sänker ensilagets pH-värde, och dessa bakterier kan delas in i
huvudgrupperna homofermentativa och heterofermentativa mjölksyrabakterier.
fermentativa mjölksyrabakterierna

är

specialiserade

på

Medan

mjölksyrabildning,

de homobildar

de heterofermentiva bakterierna utöver detta även ättiksyra, vilket motverkar jäst- och mögeltillväxten
och förhindrar varmgång (36). Industriell framställning av mjölksyrebakterier sker genom fermentering.
Melass kan tillsättas som näringstillskott eller som hjälpmedel vid ensilering. Melass består till 50 % av
socker och är en biprodukt vid sockertillverkning av sockerrör eller sockerbeta. Vassle är ett annat
sockerbaserat ensileringsmedel. Det kan finnas för lite näring (socker) i grödan, för att rätt sorts bakterier
ska växa. När melass eller vassle tillsätts i spannmålet tillförs socker vilket gynnar mjölksyrebakterierna och
snabbar på pH-sänkningen (47).

20

Tabell 2. Exempel på ensileringsprodukter från olika tillverkare för krossensilering av spannmål.

Produkt

Myrsyra

Propionsyra

Mjölksyrebakterier

Melass

Eastman AIV 2 Plus Na

Perstorp Propionsyra

Silomix Murske

Melass

Lactobacillus buchneri,

44% socker

agro

Aktiv
substans

Myrsyra 76%,

Propionsyra 98%

natriumformiat 5.5%

Lactobacillus brevis och
Pediococcus pentosaceus.
Bakteriemängd 1,0 x 1011
pmy/g.

Dosering

3 l/ton (fukthalt 35-

3-4 l/ton

45%);
4 l/ton (fukthalt 30-

4-8 l / ton enligt fukthalt.

Ex. 40% sockerhalt: ca

(Utspädning: en

25 kg melass /ton.

doseringspåse / 100-200 l

(Utspädning: 1/3 melass

vatten.)

och 2/3 vatten)

35%)

Förpackningsstorlekar

30, 200, 1000 liter, bulk

200, 1000 liter, bulk

150 g påse

Bulk

Marknadsförs
av

Eastman Chemical

Perstorp Group

Vilomix Finland Oy

Nordic Sugar A/S

Tillverkare

Tamincon Finland Oy,

Perstorp Oxo Ab,

Agriprep Ltd, Cardiff

Nordic Sugar A/S

Uleåborg

Stenungsund

Hydrolys av

Reppe process

Fermentering

Biprodukt vid

Tillverkningsprocess

Company

metylformiat

sockertillverkning
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5. Förpackningsmetoder för krossensilerad spannmål
Spannmålen kan efter krossensileringen lagras t.ex. i en plastslang, plansilo, stuka eller lufttät tornsilo.
Oavsett vilken typ av lagring som väljs är det viktigt att spannmålen krossas ordentligt, att syran doseras
jämnt samt att packningen eller intäckningen är tät (28).

5.1. Förvaring i plastslang
Tekniken för förvaring av foder i långa plastslangar
introducerades i Tyskland i början av 1970-talet och
slangarna innehöll då ensilerad vall. I USA används
plastslangar för ensilage uppskattningsvis på en
tredjedel av alla mjölkgårdar. (31) Metoden där
ensilerad säd förvaras i plastslang började spridas i
Finland under 1970-talet och under 1980-talet i norra
Sverige. (37)
Packning i slang möjliggör konservering och lagring
av en mängd olika produkter så länge de inte är av Figur 30. Spannmål hälls i en tratt ovanför krossen
alltför flytande konsistens. Vanligen kommer en med frontlastarskopa.
entreprenör till gården för att utföra arbetet. Det är
också möjligt att mala spannmålen till en finare
konsistens. Vid denna malning måste säden vara
torrare än vid krossning. (48) Vid malning som ger en
tätare packning finns inte samma behov av
konservering med hjälp av t.ex. syra, medan mera
glest packade slangar som uppstår vid ex. krossning
kan kräva detta (49).

Figur 31. Plastslangen rullas ut vartefter packaren
rörs passivt framåt.

Vid packning i plastslang är traktorn kopplad till en skruvbaserad packare med integrerad kross.
Spannmålen hälls i en tratt ovanför krossen, t.ex. med en traktor utrustad med frontlastare (figur 30),
spannmålet passerar krossen, trycks och komprimeras med hjälp av skruven in i slangen. Plastslangen rullas
ut vartefter packaren rörs passivt framåt med hjälp av trycket från fodret (37). I figur 31 ser man packningen
av slangen i ett tidigt skede. Slangarnas längd kan variera men rör sig vanligen kring 60 meter.
Plastslangen eller tuben som säden förvaras i består av olika plastlager; ett svart lager på insidan som
skyddar mot UV-strålning och ett vitt skikt på utsidan som reflekterar solljuset och hindrar slangen från att
värmas upp för mycket (31).
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5.2. Förvaring i storsäck
Förvaring av ensilerad, krossad säd i storsäck är inte en etablerad metod. Svensk maskinprovning har därför
inom projektet arbetat med konstruktionen av den maskin som skall användas både för krossning och
packning av spannmålen i storsäckar. Maskinen måste krossa och packa säden med ett hårt tryck för att
undvika luftfickor i säcken som kan förstöra ensilaget.
Förvaring av ensilerad och krossad säd i storsäck som är packad utan tryck förekommer. Enligt en
publikation av Lantbruk Nord i januari 2018 inom projektet Grovfôrskolen har det skett en ökning av
intresse för odling av spannmål i de nordligaste kommunerna i Norge i och med möjligheten att krossa
spannmål vid gulmognad och förvara den genom konservering. Spannmålsodling till mogen skörd har i
övrigt aldrig varit omfattande i Nordnorge, med undantag för krigsåren 1940-45 (50).

Figur 32. Krossning direkt ur tröskans tank till krossen och ner i en storsäck som hänger i en frontlastare.

Krossningsmetoden utvecklades i Finland på 1950-talet. En väsentlig fördel är att man kan förkorta
växtsäsongen med tre veckor i jämförelse med fullmognad spannmål. Man kan därmed odla i sådana
områden som anses marginella för spannmålsodling (51).
Enligt den norska publikationen som beskriver metoden dyrkning
av korn till krossing (fritt översatt: odling av korn för krossning) blir
spannmålen krossad och ensilerad, vanligen med melass.
Förvaring sker i storsäck eller silo (plan- eller tornsilo). Det
förekommer även att spannmålen inte krossas utan lagras hela
med tillsats av syra. Då sker krossning eller malning innan
utfordring. Samarbete sker kring maskiner, utrustning och arbete

vid skörd. I publikationen föreslås storsäck med armerad plastsäck Figur 33. Idé för matartrattens fäste till
utanpå, t.ex. en 600 kg´s konstgödselsäck eller 800 kg´s armerade

frontlyftens gafflar.

säckar med innersäck och fyra lyftöglor. För att hålla upp säcken används en matartratt och säcken fästs
med elastiskt snöre till en förlängningsdel på tratten. Traktorgafflarna körs in i fyrkantsprofiler fastsvetsade
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på matartrattens sidor enligt figur 33. På sidoprofilerna finns krokar för att hålla fast lyftöglorna.
Innersäckarna är engångsvara. Luften sugs ut och lufttillförseln stryps (50).
Svensk maskinprovning har arbetat med en prototyp som skall packa säckarna med tryck. Detta arbete
beskrivs mer ingående i en skild rapport. Den första prototypen packade säckarna stående på marken och
tanken var att de kunde förvaras på plats eller vid behov flyttas med en gaffellyft. P.g.a. en obekväm
arbetshöjd på maskinen som blev för hög samt variationer på den packade massans täthet, utvecklades
maskinen till en liggande modell (35). Den liggande modellen utvecklades senare med en behållare för
säcken.
Det mest troliga scenariot är liksom vid packning i slang, att en entreprenör kommer till gården och utför
arbetet. Ett exempel med 60 kor ger en uppskattad åtgång på 600 kg krossfoder per dag. Enligt vikten 1000
kg/m3 och med storleken 1,3 kubiks säck blir åtgången i exemplet 168 säckar av denna storlek. Om dessa
stod tätt packade skulle arean de upptog vara 151 m2. Det rekommenderas att säckarna inte staplas på
varandra.
Innan utfodringen öppnas yttersäcken och innersäcken skärs upp. Spannmålet fylls direkt i en
foderblandare eller det utfodringssystem som används på gården. Yttersäckarna är tillverkade av vävd
polypropen (PP) och kan återanvändas för detta ändamål 4-5 gånger. Innersäckarna är en engångsprodukt
tillverkade av lågdensitets polyeten (LDPE) och lämnas efter användning till energiåtervinning.
Fördelen gentemot de två etablerade metoderna som tas upp i tidigare kapitel är att säckarna är flyttbara
och kan säljas mellan gårdar. Mikael Ehrs vid Yrkeshögskolan Novia har utvecklat en handelsmodell för
säckarna.
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6. Foderkvalitet och förluster
För att garantera en god foderkvalitet och foderhygien är det viktigt att arbeta förebyggande och försöka
undvika och förhindra tillväxten av mögelangrepp, föroreningar och mikroorganismer genom hela
foderkedjan, från fält till utfodring (152). Detta gör det möjligt att säkertställa en god hållbarhet på fodret,
och minskar mängden foder som måste kasseras p.g.a. försämrad foderkvalitet och kontaminering.
I tillägg till förluster kopplade till foderhygienen, sammanfattar Abrahamsson (65) de olika typerna av
förluster som uppstår i ensileringssystemen, och delar in dessa i, å ena sidan, förluster av torrsubstans,
energi och protein och å andra sidan processförluster som uppstår under skörd, inläggning, lagring och
uttag.

6.1. Skörderelaterade förluster
Vid tröskningen är det viktigt att strå och ax är torra på översidan för att minimera förluster, och våt
spannmål bör inte stå över natten (153). För att förhindra jordinblandning och oönskade mikroorganismer
bör man även vara försiktig med att ta skörd med kort stubbhöjd och av liggsäd (152).
Vid skörd av spannmål för ensilering är man mindre beroende av väderförhållandena jämfört med ifall
spannmålen ska torkas. Eftersom spannmålen vid ensilering ska ha en fukthalt på 30 – 40 % gör det även
att mindre gynnsamma och våta skördar kan utnyttjas, och ifall spannmålen hinner bli för torr kan vatten
även tillsättas i ensileringsprocessen. Detta minskar de väderrelaterade förlusterna.

6.2. Konservering och inläggning
För att förhindra tillväxten av oönskade mikroorganismer och bakterier är det viktigt att säkerställa att rätt
sorts jäsning och bakterier gynnas i konserveringen. Vid krossensilering är det pH och syretillgång som är
de begränsande faktorerna för tillväxten av mögelsvampar och bakterier, medan det vid torkning är
vattenhalten som avgör. Riskfaktorer vid torkningen är därför bl.a. kondensbildning, långsam torkning såväl
som otillräcklig och ojämn torkning, medan det vid krossensileringen i slang är främst otillräcklig packning,
plastskador och för låg uttagshastighet som äventyrar fodrets hållbarhet. (152)
För att säkerställa ett gott ensilage rekommenderas det att man använder sig av ensileringsmedel vid
inläggningen. Ensileringsmedlet bör doseras och fördelas jämnt i spannmålen i enlighet med tillverkarens
anvisningar och enligt den skördade spannmålens fukthalt (28). Detta då en för låg dos av ensileringsmedel
i sig även kan stimulera mykotoxinbildningen då vissa mögelsvampar kan använda sig av ensileringssyrorna
som näring (37). Vid krossensileringen och packning är det även viktigt att spannmålen krossas ordentligt
och att den blir tillräcklig tätt packad för att förhindra att luftfickor uppstår. En tät packning gör även att
fodret håller sig längre efter öppnandet av plastslangen eftersom syret då inte kan tränga in lika bra. (152)
Då spannmålet som ska ensileras har en hög fukthalt är det viktigt att krossensilageringen sker så fort som
möjligt efter tröskningen (28), och på samma sätt är det är viktigt att plastslangen fylls och försluts snabbt
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(37). Silor bör täckas över ifall en paus på längre än några timmar tas, medan ett inläggningsstopp på två
till tre dagar kräver att silon täcks och försluts helt för att garantera foderhygienen (153).

6.3. Lagringsförluster
Växternas metabolism fortsätter en tid efter att plantan skördats, och denna cellandning kommer fortgå
tills dess att det tillgängliga syret har förbrukats. Det sker därför alltid en viss nedbrytning av näringsämnen
och torrsubstansförluster i spannmålen till dess att ensileringsprocessen kommit igång och syretillförelsen
strypts. Ifall lagringen inte är lufttät kan denna respiration dock fortsätta, vilket ger upphov till värme och
påverkar ensileringsprocessen negativt. För att minska på förlusterna och tillväxten av oönskade
mikroorganismer är det därför vitalt att spannmålet lagras anaerobt, d.v.s. utan kontakt med syre. (37, 65).
Vid förvaring i plastslang är det viktigt att förvara slangen på en hårdgjord yta utan vassa föremål, där ytan
även bör vara svagt sluttande för att hjälpa ytvattnet att rinna av. I tillägg till detta bör slangen även täckas
in med ett finmaskigt nät för att skydda den från gnagare och fåglar. Tack vare nätet hindras skadedjuren
från att göra hål i plasten och släppa in syre i lagringsprocessen, men nätet förhindrar även smitta att
spridas från skadedjuren till fodret och gynnar därmed foderhygienen på flera sätt. För att snabbt bli varse
om och kunna reparera eventuella hål och skador är det viktigt att regelbundet granska slangarna. (37, 152)

6.4. Uttagsförluster
När silon eller plastslangen öppnats är det viktigt att fodret konsumeras i en tillräckligt snabb takt för att
förhindra att det förskäms och far illa, och vanligen räknar man med ett fodermasseuttag ur plastslangen
på minst 20 cm per dag under den varma årstiden, och minst 14 cm/dygn under den kalla. Genom att
dimensionera rätt för gårdens behov kan uttagsrelaterad kassering och förluster förhindras. (37)
Vid uttaget är det även viktigt att ha god teknik för att förhindra kvarlämnade foderrester, onödigt spill och
foderkontakt med smuts (37).
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7. Storsäck, val av egenskaper och material
En studerandegrupp vid Yrkeshögskolan Novia, bestående av utbytesstuderande från programmet
European Project Semester har deltagit i arbetet med säckarnas material och även studerat möjligheterna
för återvinning av desamma. Både alternativ med en säck eller med dubbla säckar undersöktes. Slutsatsen
blev att två säckar behövs för att uppfylla de funktionella krav som ställs på förpackningen (143).
Yttersäckar med tillhörande innersäck finns tillgängligt på marknaden enligt flertalet olika utföranden.
Storsäckar, även kallad FIBC, Flexible intermediate bulk container,
används vanligen för transport och förvaring av granulära material t.ex.
kemikalier, gödsel, livsmedel, grusprodukter och spannmål. Vanligen är
säckarna tillverkade för lastvikter mellan 500 och 1500 kg. För att uppnå
högre fukttäthet kan man laminera säckarna som oftast är gjorda av
vävd polypropen (PP), se figur 34. Trots detta nås inte fullständig
fukttäthet p.g.a. säckens sömmar, och för att hålla inne eller ute vätska
behövs därför en innersäck. Denna innersäck är oftast gjord av
polyetenplast. Det finns även särskilda säckar avsedda för flytande
vätskor, och en annan typ av specialsäck är den livsmedelsgodkända
säcken (cleanroom production). Vid fyllning och tömning av vissa Figur 34. Storsäck i vävd
produkter kan statisk elektricitet uppstå p.g.a. friktion, och detta kan i polypropylen.

värsta fall leda till brand eller explosion. Beroende på elektrisk ledningsegenskap indelas storsäckarna från
typ A till typ D. (52) (53) (54).
Enkelt kan man dela in säckarna enligt antalet lyftöglor (en, två eller fyra), figur 35 och 36. Säckarna finns
som lagervara i ett stort antal utföranden och kan även specialbeställas enligt egna behov.

Figur 35. Storsäck med en, två eller fyra lyftöglor
Figur 36. Varianter med fyra lyftöglor. Från vänster:
säck med s.k. cross-corner lyftöglor, säck med
konisk botten, och formstabil säck.

Lyftöglor med s.k. cross-corner- fäste (figur 35) kan möjliggöra en enklare hantering och den formstabila
säcken har en stabiliserande inre struktur som ger en minimal utbuktning efter att säcken fyllts, vilket gör
att den bibehåller sin stabilitet och optimerar lagrings- eller transportutrymmet. En säck med konisk botten
underlättar tömning för sådana material som kan klibba fast i hörnen vid tömning.
Normalt har en storsäck säkerhetsfaktorn 5:1, vilket innebär att den ska hålla 5 gånger sin safe working
load. Är den säkra lasten för säcken (SWL) beräknad till 1000 kg, ska den alltså hålla en konstant belastning
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av 5000 kg. En storsäck med säkerhetsfaktorn 5:1 är dock inte tillverkade för att återanvändas. Vill man
använda storsäcken flera gånger krävs en säck med säkerhetsfaktor 6:1 (54).
För fyllning och tömning av storsäcken finns flertalet
olika kombinationer att välja på. Här kan nämnas t.ex.
”stos” och ”krage” (figur 37). Kragen krävs för att
kunna försluta säckens övredel. Säckarna kan utrustas
med eller utan innersäck och med samma varianter
för fyllning och tömning.
För att kunna fastställa vilka material säcken skall
bestå av gjordes en lista på vilka krav som ställs på

Figur 37. Säckar med tillval för stos eller krage. Från

säckens egenskaper. Detta arbete finns mera specifikt vänster: fyllningsstos, fyllnings- och tömningsstos,
beskrivet i en annan rapport (143).

krage och tömningsstos i konisk botten.

Eftersom säcken bör uppfylla många olika kriterier, blir dessa enklare att förverkliga genom att ha skilda
inner- och yttersäckar med olika materialegenskaper. Kraven som ställdes på den slutliga produkten,
innersäck + yttersäck, ses nedan.
Generella krav på förpackningen:
- tåla svaga syror (PH 4-7)
- vara lätt att flytta
- så miljövänlig som möjligt och ha potential för återvinning
- tåla väta, sol och snö (temperaturer mellan -10°C – 40°C)

Yttersäck – krav på egenskaper och funktion

Innersäck – krav på egenskaper och funktion

- rymma och hålla för 1 m3 våt spannmål

- rymma och hålla för 1 m3 våt spannmål

- kunna skydda innersäcken

- tåla svaga syror (PH 4-7)

- tåla återanvändning 4-5 ggr

- vara lämplig för förvaring av djurfoder

- effektiv förvaring av säckarna efter användning

- billig produkt p.g.a. engångsvara

- tillräcklig materialstyrka

- bestå av stretchbart material

- tillräcklig styrka för att lyftas med 1500 kg innehåll
- möjlighet att printa på materialet t.ex. logo
- möjlighet att kunna öppnas (användas flera ggr)
- samma stretchkapacitet som innersäcken
- material kan fästas till yttersäcken (vid öppning t.ex.
blixtlås, rep, band)

Yttersäck – krav vid tillverkning, säkerhet, miljö
- förmånlig maskintillverkning
- säkert fäste för lyftöglor
- så lågt koldioxidutsläpp som möjligt vid tillverkningen

Innersäck – krav vid tillverkning, säkerhet, miljö
- bestå av stretchbart material
- vara lämpad för att skäras sönder med kniv
- vara tillverkad med så lågt koldioxidutsläpp som möjligt
- måste kunna återvinnas
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Yttersäck – önskemål

Innersäck – önskemål

- ha potential för återvinnining

- kan återvinnas i samma fabrik som de tillverkas

- biologiskt nedbrytbart material

- ta upp så lite utrymme som möjligt efter användning
- svetsbart material
- biologiskt nedbrytbart material

För att på basen av de krav som ställs finna de rätta materialen användes programmet/mjukvaran CES
EduPack 2017. Med hjälp av programmet sållades lämpliga plaster ut som uppfyllde de utvalda
parametrarna. (143)

7.1. Material för yttersäck
Önskade parametrar matades in i
programvaran CES EduPack 2017, och
de

plaster

som

uppfyllde

kraven

redovisades i förhållande till pris och
densitet. På basen av resultaten visade
sig polypropen (PP) vara den plast som
uppfyllde de krav på styrka och effektiv
tillverkning som krävdes för yttersäcken.
(143) Materialet är lätt, och har en
lämplig styvhet. PP används redan
industriellt för tillverkning av storsäckar.
I förstudien som gjordes av Arvidsson &

Åkerback (89) hade man också valt Figure 38. Möjliga materialval för yttersäcken, åskådliggjorda m.h.a.
samma material för yttersäcken.

programvaran CES EduPack

Vid tillverkningen av yttersäcken används plastgranuler som smälts och extruderas. Extrudering innebär
att materialet formas under tryckning genom ett munstycke som ger materialet önskad form. Smala band
av plastmaterialet överförs efter extruderingen till rullar av olika storlekar. Banden skall sedan vävas
antingen genom en cirkulär vävmaskin som väver tyget i en tub (rundvävning) eller en ”flat” vävmaskin
(planvävning). Därefter skärs bitarna till önskad storlek och eventuella tryck görs. Av de grövre plastbanden
vävs lyftöglorna. Säckarna monteras genom sömnad (55).
Eftersom den yttre säcken kan återanvändas flera gånger bör den möjliggöra öppnande och förslutande
vid behov. Den enklaste lösningen som gruppen kom fram till är den typ av säck som har öppningar både i
topp och botten. Säcken fylls ovanifrån och behöver inte vändas vid tömning. Repet öppnas efter att säcken
lyfts upp och innehållet töms i en foderblandare. En konisk botten passar bättre än en flat vid tömningen
med tanke på innehållets konsistens.
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Även om säckarna är skyddade mot UV-strålning
rekommenderar tillverkarna att storsäckarna inte
förvaras utomhus. I de fall de måste förvaras utomhus
bör de skyddas mot väder och vind, men framförallt mot
UV-ljus, eftersom tillverkarna inte kan garantera att en
oskyddad säck bibehåller den hållbarhet den är testad
för att hålla.

7.2. Material för innersäck
Materialet för innersäcken togs fram på samma vis som
vid materialsållningen för yttersäcken, d.v.s. genom
sållning av lämpliga material med hjälp av mjukvaran
EduPack. Det material som var bäst lämpat för
innersäcken enligt kraven visade sig vara polyeten av
typen

låg

densitet

(PE-LD).

Detta

var

även

överensstämmande med det plastmaterial som använts Figure 39. Tratt i botten på storsäck.
i

förstudien

av

Arvidsson

&

Åkerback

(89).

7.3. Alternativa material
Studerandegruppen

undersökte

även

alternativa

förpackningsmaterial eftersom man helst ville ha
biologiskt nedbrytbara material. Det finns redan
förpackningar av organiska material som kan ersätta
plast,

huvudsakligen

inom

livsmedelsindustrin.

7.3.1. Ätbara förpackningar
Ätbara förpackningar kan vara tillverkade av t.ex.
plantor,

alger

och

mjölkprotein.

Många

av Figure 40. Innersäck

förpackningarna är vattenlösliga eller måste skyddas
mot fukt utifrån. För att förpacka ensilerad spannmål krävs starkare förpackningar som dessutom måste
tåla syra. Teknologin för ätbara förpackningar är ännu mycket ung. (143)

30

7.3.2. Bioplaster – biologiskt nedbrytbara plaster samt biobaserade plaster
Bioplasterna indelas i:
a)

biologiskt nedbrytbara/komposterbara plaster

b)

biobaserad plast; plast med råvara som är förnyelsebar (56) (57).

Biobaserade

plaster

är

inte

automatiskt

biologiskt nedbrytbara och de nedbrytbara
plasterna är inte automatiskt biobaserade, vilket
åskådliggörs i figur 41 (58). Även oljebaserade
plaster

kan

vara

biologiskt

nedbrytbara.

Definitionen på biologiskt nedbrytbar plast är att
materialet bryts ner av naturligt förekommande
mikroorganismer till koldioxid, biomassa och
vatten. Att ett material betecknas biologiskt
nedbrytbart är ganska intetsägande eftersom
tidsangivelse

saknas

till

skillnad

från

komposterbara material. Av komposterbara

material krävs alltså att tillräcklig nedbrytning Figur 41. Biobaserade plaster och biologiskt nedbrytbara
sker under en angiven tidpunkt. Definitionen på

plaster. (58)

förnyelsebar råvara är att den förnyas under en
överskådlig tid (<100 år) (59).
Biologiskt nedbrytbara plaster består vanligen av stärkelse (t.ex. från majs), polyhydroxyalkanoater eller
mjölksyra (60). Biobaserade plaster innebär att byggstenarna i plasten – monomererna - helt eller delvis
består av förnyelsebara råvaror, t.ex. cellulosa, stärkelse (från t.ex. vete, korn, potatis, soja, ärtor, sjögräs)
och växtproteiner (61) (59).
Enligt standardorganisationerna ASTM och ISO finns följande definitioner för materialnedbrytning:
•
•
•
•
•
•

nedbrytbara material (betydande förändringar i kemisk struktur under särskilda
miljöförhållanden)
biologiskt nedbrytbart material påverkan från naturligt förekommande mikroorganismer (t.ex. av
bakterier, svampar, alger)
fotodegraderbara material (solljus)
oxidativt nedbrytbara material (syre)
hydrolytiskt nedbrytbara material (vatten)
komposterbara material (biologisk nedbrytning via kompostering till koldioxid, vatten och
biomassa i en hastighet överensstämmande med andra komposterbara material. Lämnar ej
visuellt urskiljbara eller giftiga rester).

Det är enbart komposterbara plaster, godkända enligt de internationella standarderna, som får behandlas
i industriella komposteringsanläggningar. Standarden SS-EN 13432 ”Krav gällande förpackningar
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återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning” är en av de standarder som används för
förpackningar. (59) Standarden kräver specifika tidsintervall för nedbrytning i en komposteringsmiljö. Efter
kompostering begränsas bl.a. materialets kvarblivna fraktioner och deras miljöpåverkan. Efter 12 veckor
kontrolleras den kvarblivna mängden av materialet (< 10 %) och under max 6 månader skall minst 90 % av
materialet omvandlats till koldioxid (utvärdering av nedbrytning) (62). Skillnaden mellan industriell
kompostering och kompostering hemma är temperaturen som vid industriell kompostering håller en
konstant hög temperatur (minimi kring 50°C) samt att den är under översikt av kvalificerad personal som
ser till att ideala komposteringsförhållanden bibehålls (63).
Komposterbara säckar, t.ex. gjorda av majsstärkelse förekommer i storleksklassen 240 liter avsedda som
sopsäckar. Problemet är att dessa är gjorda för att komposteras och bryts ner av fukt och behöver skydd
mot värme. Detta innebär att komposterbara material inte är lämpliga för krossensilerad spannmål.
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8. Avfallshantering
Bara i Europa produceras 58 miljoner ton plast varje år, varav ungefär 3 % är plast som används inom
jordbruket (2015). Av lantbruksplastavfallet i EU återvinns ca 28 %, 30 % bränns och 42 % deponeras (2014)
(66).
I januari 2018 godkände Europeiska kommissionen en första EU-strategi för plast. Målet med strategin är
att skydda miljön från plastföroreningar och främja övergången till en mer cirkulär ekonomi. I den process
där plasten används som råvara till återanvänd plast, förbrukas endast 15 % av energin, jämfört med
plasttillverkning av jungfruliga råmaterial. Återvunnen plast innebär därför 85 % mindre koldioxidavtryck
än ny plast. Enligt EU- strategin skall plastförpackningar som släpps ut på marknaden i EU kunna
återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt sätt senast 2030, förbrukningen av plast för
engångsbruk minskas och avsiktlig användning av mikroplaster begränsas. Målet är att senast 2030
återvinns över hälften av allt plastavfall som uppstår i EU (67). Agriculture Plastic Environment (APE) Europe
påyrkar även att återvinningen av lantbruksplast bör uppnå 70 % i hela Europa vid 2030 (68).
Enlig APE har sju länder i Europa ett nationellt uppsamlingssystem för lantbruksplast. Dessa länder är Irland,
Island, Sverige, Frankrike, Spanien (Andalusien), Norge, Storbritannien och Tyskland (69).

8.1. Hantering av avfallsplast i Sverige
Lantbruken i Sverige förbrukar ca 20 000 ton plast årligen (70), varav ca 18 500 ton insamlades 2018 (71).
Branschens mål är att 30 % av lantbruksplasten skall materialåtervinnas. Till lantbruksplast räknas
ensilageplast och -sträckfilm, odlingsfolie, säckar, dunkar m.m. Den plast som inte går att återvinna
förbränns och energin tas tillvara i form av värme och el. (72)
I Sverige ingår återvinningsavgift då man köper plasten, så avgiften för att bli av med plasten har gården
redan betalat vid inköpet. Vid frakter på mer än 50 km lastas avfallet ofta om från sopbil till lastbil. Plasten
tar upp mycket volym då den är packad i avfallscontainer för lastbil och uppnår max en tredjedel av
maxlasten. Ett annat problemen vid avfallstransporterna är att det i många fall kör en tom retur tillbaka
från avfallshanteringen.
Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) ansvarar för insamling av plast inom jordbruket sedan 2002.
SvepRetur har som mål att 70 % av lantbrukens använda plast skall samlas in. Utfall år 2020 är att ca 90 %
av plasten samlas in och i princip allt återvinns (144). Av den insamlade plasten skall minst 30 % gå till
materialåtervinning. Resterande plast förbränns och energin tas tillvara (73). Kretslopp & Recycling (KRS) i
Sverige AB har i uppdrag av SvepRetur att samla in lantbrukarnas använda plast. Hittills har den insamlade
plasten till stor del gått på export (Tyskland), men i augusti 2019 beräknas KRS nya
plaståtervinningsanläggning i Korsberga i Vetlanda att kunna tas i bruk. Anläggningen kommer att återvinna
den insamlade plasten och återföra den till plastindustrin (70; 74).
Lantbruksplast som tas emot för återvinning är storsäckar för mineralgödsel eller utsäde,
ensilagesträckfilm, folie (mantelfolie, plansilofolie, ensilageslang, odlingsfolie), nät från rundbal, hylsor och
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dunkar. All plast ska sorteras och vara så ren och torr som möjligt och får inte innehålla främmande föremål
som till exempel järn, jord, sten, grus eller gammalt ensilage. SvepRetur skriver på sin hemsida att plasten
ska vara ”skakren”. Insamling av lantbruksplast sker två gånger per år, maj–augusti och oktober–november.
Platserna där insamlingen sker är utspridda över hela Sverige. Lantbrukaren ska inte ha längre än 20 km
(två mil) till en insamlingsplats. I norr är avståndet däremot 30 km (tre mil). Insamlingsplatserna är
bemannade de dagar och tider som upphämtningen sker. Gårdshämtning av lantbruksplast i samband med
den lokala insamlingen kan beställas mot ett självkostnadstillägg (73; 75).
Utöver plastgranulatanläggningen i Vetlanda finns det återvinningsanläggningar i Halmstad och Motala
som materialåtervinner plastprodukter. Stena Nordic Recycling Center i Halmstad är specialiserad på
industriell återvinning. De har två processer, en för plast som sorteras ut i elektronikåtervinningen och en
för plastfilm (LDPE) som använts som emballagematerial inom industrin (76). I Motala finns en av Europas
modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Den ägs av Svensk Plaståtervinning och invigdes
i maj 2019. Anläggningen kan sortera 20 ton plastmaterial i timmen och har en kapacitet att ta emot alla
plastförpackningar från hushållen i hela Sverige. Med den moderna tekniken kan man sortera ut 10 olika
fraktioner med en renhetsgrad på över 95 procent (77).

8.2. Hantering av avfallsplast i Finland
Jordbruket i Finland medför årligen ca 12 000 ton plastavfall, majoriteten är balplast (ca 7000 ton) (78).
Mängden från jordbruket är ändå relativt liten i förhållande till den totala mängden plastavfall, under
10 %. Lantbruksplast som kan insamlas är förpackningsplast, t.ex. små- och storsäckar, plasthuvor från
gödselpallar, plastkanistrar och -burkar. Tillverkaren, packaren eller importören har betalat en lagenlig
återvinningsavgift för dessa och denna typ av plast kan gratis föras till närmaste återvinningscentral (79).
Även de lokala 4H-föreningarna samlar en gång per år (i maj – augusti) in jordbrukets plastavfall.
Insamlingen är gratis för jordbrukare. Plasthuvor, småsäckar och AIV-kärl insamlas för materialåtervinning,
medan storsäckar insamlas för energiåtervinning. Under 2018 samlade 4H-föreningarna in ca 70 % av alla
plastsäckar som levererats till jord- och skogsbruk (80; 81).
Det finns också avhämtningstjänst för lantbruksplast, plasten hämtas då från gården mot en avgift som är
skatteavdragsgill (79). Fortum Waste Solutions Oy mottar all sorters plast från jordbruket och samlar in ca
2000 ton lantbruksplast årligen. Plasten som omhändertas skall vara sorterad enligt 1) plastfilmer utan nät
och 2) andra plaster (tomma kanistrar, gödselsäckar, höbalsnät). Avgiften är enligt vikt (ton) och den är
billigare för medlemmar i SLC (Svenska lantbruksproducenters centralförbund) och MTK (Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto) (82). Även andra aktörer har avhämtningstjänst, t.ex. Ab Ekorosk Oy i
Österbotten samlar in lantbruksplast två gånger i året (maj och september). Insamlingen gäller balplast,
AIV-plast samt små- och storsäckar för konstgödsel. Priset för avhämtning är enligt lastningstid (83). År
2017 hämtade Ab Ekorosk Oy lantbruksplaster från ca 150 jordbruk och totalt samlades 940 ton in (84).
Största delen av den insamlade lantbruksplasten bränns för energiåtervinning. På basen av uppgifter från
en avfallshanterare i Österbotten kommer den största delen av lantbruksplasten in via kampanjer som sker
årligen. Detta gäller nästan 90 % av all lantbruksplast som avfallshanteraren tar hand om. Efter insamling
fraktas plasten för energiåtervinning med lastbil. Enligt uppgift från energiåtervinnare fraktas ca 30 ton per
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gång. Målplatsen för energiåtervinningen varierar beroende på offert. De senaste åren har
energiåtervinningen skett på Fortum i Riihimäki och Varkaus. Plasten rivs till små bitar, förbränns och
återvinns som el och värme. Sönderstrimlad plast är ett ypperligt bränsle då energiinnehållet i avfallsplast
är lika stor som hos brännolja. Vid Fortums anläggning i Riihimäki utförs även plastförädling (återvinning
till ny plast). Här har ett pilotprojekt pågått för utnyttjande av lantbruksplast som återvinningsmaterial.
Dessvärre meddelade Fortum i ett pressmeddelande i februari 2019 att det med nuvarande teknologi inte
är möjligt att använda lantbruksplast som råmaterial (85). Den insamlade plasten är för smutsig för
materialutvinning då foder och annan smuts kan uppgå till 30 % av vikten (145). Fortum upphör tills vidare
med insamlingen av lantbruksplast den 12.8.2019, men försöker fortsättningsvis hitta en lösning för
lantbruksplasterna och verksamheten kan återupptas när tekniska lösningar har utvecklats (85). Enligt en
annan avfallshanterare i Österbotten går deras insamlade lantbruksplast av sämre kvalitet för
energiåtervinning till Alholmens Kraft Ab (Jakobstad) och lantbruksplast av bättre kvalitet för
materialåtervinning till Clean Plastic Finland Oy i Merikarvia (146).
Även om det är olagligt att bränna lantbruksplast på gården, sker det, och med otillräcklig värme vid
förbränningen bildas skadliga gifter och dioxiner. I rapporten ”Maatalousmuovijätteen keräys ja kierrätys Haasteet ja mahdollisuudet” uppgav en femtedel av jordbrukarna att de bränner plastavfall på gården (79).
I dagsläget återanvänds endast mindre mängder plastavfall från jordbruket för tillverkning av ”ny”,
återvunnen plast. Det är tyvärr inte möjligt idag med lantbruksplasten i Finland då den är för osorterad och
för oren för att återanvändas som plastpellets. En ren plastfilm är återanvändbar men t.ex. rundbalsplast
har ett klister på ena sidan filmen för att få en tät förslutning. Väv som sitter närmast balen blir fastklistrad
på plasten och borttagande av denna kan inte ske maskinellt. För att kunna återanvända plasten för att
göra ny plast skulle alltså sortering på gårdarna krävas och detta anses inte ekonomiskt lönsamt med tanke
på tidsåtgången. Till återvinning inlämnas uppskattningsvis 10 – 20 %.

8.3. Hantering av avfallsplast i Norge
I Norge är jordbruket i topp när det kommer till plaståtervinning. Enligt den norska statistikbyrån omsattes
år 2017 sammanlagt 12 922 ton lantbruksplast, medan 18 432 ton sändes till återvinning. Att returplasten
är tyngre beror på att den använda plasten innehåller en del föroreningar såsom sten och sand vilket höjer
vikten, men med detta borträknat, landar återvinningsgraden för lantbruksplast likfullt på 85,6 %.
Motsvarande återvinningsgrad för de norska hushållen ligger kring 25 %. (86)
Grønt Punkt Norge är ett icke-vinstdrivande bolag vars uppgift är att administrera insamling och återvinning
av förpackningar från både hushåll och näringsliv. Detta i sin tur finansieras med hjälp av avgifter från Grønt
Punkt Norges medlemmar, vilka består av de företag som producerar och importerar förpackade varor och
förpackningsplast till den norska marknaden. Insamlingen av jordbruksplast organiseras lokalt genom ett
samarbete mellan bönder och lokala insamlare som ingått ett avtal med Grønt Punkt Norge, och totalt finns
det 230 returpunkter för jordbruksplast utspridda runtom i landet. Ytterligare hämtningsrutter för
plastavfallet har även etablerats på många håll. (87)
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Jordbruksplast såsom rundbalsfolie, PP- säckar, fiberdukar, solfångarfolie och hårdplastförpackningar är de
typer av plastavfall som insamlas, och dessa kan returneras gratis till någon av de returpunkter som tar
emot lantbruksplasten. Viktigt är att plastavfallet är så rent som möjligt och fritt från produktrester, jord
och sand. Dessutom ska plasttyperna sorteras separat, och inte heller blandas med nedbrytbara plaster.
För de olika plasttyperna gäller följande:
•

Rundbalsfolie: Separeras i kategorierna vit och färgad plastfilm. Rundbalsnätet ska inte med, utan
dessa sänds till energiutvinning.

•

PP- säckar: Inner- och yttersäckarna behöver inte separeras. Man kan med fördel stapla flera
säckar i en PP-säck.

•

Fiberdukar, solfångarfilm, plansilofilm: dukarna och solfångarfilmen rullas ihop var för sig.

•

Hårda plastförpackningar: samlas in i genomskinliga säckar, i container eller på pall. Dunkar ska
vara dropptorra, tomma och samlas in utan kork. Återanvändningsbara förpackningar, och
förpackningar som rymmer över 100 liter samlas inte in. Oljedunkar återvinns inte, utan sänds
vidare till förbränning och energiutvinning. (88)

Efter att den sorterade jordbruksplasten kommit in till returpunkterna eller blivit upphämtad av
insamlaren, transporteras den vidare till någon av de återvinningsanläggningar i Norge eller Europa som
Grønt Punkt Norge har avtal med. Vid återvinningsanläggningen tvättas, strimlas och smälts plastavfallet
sedan ner till regranulat, som används igen vid nyproduktionen av plastprodukter. Av jordbruksfolien
återvinns ca 2/3 vid Folldal Gjenvinning. (87)

8.4. Avfallsscenario vid ensilering i storsäck
I livscykelanalysen har man räknat enligt ett exempel med 60 kor och 10 kg krossensilerad spannmål i
medeltal per ko per dag. Detta ger 219 ton som årsförbrukning. Densiteten av fodret som packas i säck
antas 1000 kg/m3 enligt insamlad data.

8.4.1. Yttersäck av polypropen
Yttersäcken är av vävd polypropen (PP) och antas återanvändas fyra gånger för ändamålet. Data för vikt
på yttersäckar ger medel 1,9 kg/säck för 1000 kg spannmål. För 219 000 kg ger detta 416 kg
polypropenplast. Med fyra gångers användning beräknas en årlig mängd till 104 kg.

8.4.2. Innersäck av lågdensitetspolyeten
Innersäcken består av lågdensitets polyeten (LDPE). LDPE- filmer kan återanvändas till plastpåsar,
soppåsar, byggfilmer och dylika produkter som inte är ämnade för livsmedel.
Data för vikt på innersäckar ger medel 0,84 kg/säck för 1000 kg spannmål. För 219 000 kg blir detta 184 kg
plast årligen. Med exempelstorleken 1,3 m3 blir det 168 säckar årligen.
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Innersäcken är den del av förpackningen som utsätts för nedsmutsning från innehållet och för att kunna
återanvändas för nytillverkning av plast (på de orter där detta är möjligt) är kravet att innersäcken är
rengjord. Intresset för att plasten ska återvinnas ligger på lantbrukaren och dennes intresse och möjlighet
att rengöra säckarna efter bruk. Prismässigt saknas tyvärr en lönsamhet för lantbruket att använda tid och
vatten för rengöring. För att kunna genomföra ett lyckat scenario för återanvändning borde rengöringen
ske standardiserat och metodiskt för att garantera en genomgående renhet från alla gårdar. Dessutom
borde de gårdar som inför systemet ekonomiskt få betalning som motivation för den tid och utrustning
som krävs. (113) Ytterligare saknas kända system för insamling av plasten. Som situationen ser ut idag är
förbränning för energi det realistiska alternativet.

8.4.3. Syrabehållare
Syrabehållaren är gjord av högdensitetspolyeten (HDPE) och en 200 liters behållare väger ca 9,3 kg. Enligt
beräknad åtgång kräver 219 000 kg spannmål 882 liter AIV-syra. Teoretiskt ger detta 41 kg plastbehållare
men eftersom behållaren enligt tillverkaren kan återanvändas för ändamålet i fem år, blir årsmängden 8,2
kg HDPE-plast. Eftersom mängden HDPE blir försvinnande liten per funktionell enhet så har den lämnats
bort från denna studie.
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9. Miljöpåverkan - Livscykelanalys
För att kunna göra en jämförelse av hur olika metoder för förvaring av spannmål påverkar miljön har en
livscykelanalys (LCA) utförts, och syftet har varit att få fram ett resultat för hur det nya systemet för
packning av krossensilerad spannmål i storsäck placerar sig i jämförelse med de etablerade metoderna.
Som tidigare har nämnts, har fokuset i denna studie legat på tre olika lagringsmetoder för spannmål,
nämligen;
•

Torkning i spannmålstork och lagring i silo (etablerad metod)

•

Krossensilerad spannmål lagrad i plastslang (etablerad metod)

•

Krossensilerad spannmål lagrad i storsäck

Torkning av spannmål samt ensilering och lagring av spannmål i slang är redan etablerade metoder. I
förstudien

Optimering

av

spannmålsensilering

(2014)

gjordes

en

förenklad

livscykelanalys

på krossensilerad spannmål i storsäck som en del av studien (89), men produktspecifik data saknades för
många av processerna.

9.1. Analysens mål och syfte
Målet med livscykelanalysen är att jämföra de tre olika lagringsmetoderna med tanke på deras
miljöpåverkan. Resultatet av studien publiceras i denna rapport, och görs tillgänglig för allmänheten.
Syftet med livscykelanalysen är att inom projektet lära sig hur de tre metoderna skiljer sig åt, både ur
process- och miljösynvinkel. Eftersom metoden att packa krossensilerad spannmål i storsäck är en teknik
under utveckling, kommer man även att använda resultatet från livscykelanalysen till att vidareutveckla
metoden. Utåt vill man kunna påvisa på vilket sätt de tre metoderna skiljer sig åt i miljöprestanda, samt
från vilka moment de största miljöpåverkningarna uppstår i varje metod.

9.2. Allmänt om livscykelanalys
Livscykelanalys är en metod som åskådliggör den sammantagna miljöpåverkan för en produkt, process,
tjänst eller aktivitet under hela dess livscykel, ”från vaggan till graven”. Från utvinning av råvaror till
framställning, användning, återvinning och skrotning. I dessa skeden inkluderas även alla transporter och
all fasers energiåtgång. Idag används LCA bl.a. vid produktutveckling och förbättring, strategisk planering,
skapande av allmän policy, marknadsföring samt lansering av nya produkter. LCA ger företag ett bättre
underlag att fatta beslut utifrån t.ex. när det gäller var i processen de största miljöförbättringarna kan göras
eller vilka material som ger den minsta sammantagna miljöpåverkan. Dessutom finns en ökad efterfrågan
hos kunden när det kommer till miljövänliga och hållbara produkter.
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Enligt standarden ISO 14040 är LCA- analysen indelad i fyra steg:
•
•
•
•

Målbeskrivning och omfattning där man definierar målen och omfattningen av studien.
Inventeringsanalys där data och information om material och processer samlas in. Miljöbelastningen
för de ingående processerna fastställs.
Miljöpåverkan, där det görs en bedömning av vilken miljöpåverkan de olika resurserna har. Denna fas
delas in i tre steg: klassificering, karakterisering och värdering.
Resultattolkning där man tolkar resultatet av den data som framkommit av analysen. Eventuellt ingår
en förbättringsanalys för hur produktens miljöpåverkan kan minskas.

I praktiken avgränsas hur omfattande processerna är som tas med i livscykelanalysen. I det första skedet
görs alltså avgränsningar (systemgränser) för att avgöra vilka delar av livscykeln som är väsentliga i den
aktuella livscykelanalysen. Avgränsningarna kan vara geografiska, tidsmässiga eller mot specifika
natursystem.
I skedet miljöpåverkan kopplas den data man fått i inventeringen samman med specifika
miljöpåverkanskategorier. Exempel på miljöpåverkanskategorier är klimatpåverkan, försurning eller
övergödning. En LCA utgår alltid från en s.k. funktionell enhet, t.ex. lagring av ett ton spannmål eller
dryckesbehållare för en liter vätska. Produkterna i en livscykeljämförelse skall täcka samma behov eller
funktion, vilket gör det möjligt att jämföra de olika alternativen med varandra.

9.3. SimaPro
Inom livscykelanalys utförs stora mängder beräkningar för att sammanställa alla utsläpp och användning
av resurser till påverkningar på miljön (olika miljöpåverkanskategorier). För att underlätta dessa
beräkningar används dataprogram som har utvecklats för detta ändamål.
SimaPro är en programvara som används vid modellering av livscykelanalyser i enlighet med ISO 14000standarden och är internationellt sett en av den vanligaste programvaran för omfattande
livscykelanalyser. Programvaran har utvecklats av PRé Consultants. Det är ett pålitligt verktyg för att
beräkna omfattande och detaljerade livscykeljämförelser. Resultaten dokumenteras i en rapport som
uppfyller kraven i ISO 14000- standarden. Med programvaran är det enkelt att modellera och analysera
komplexa livscykler på ett systematiskt och transparent sätt, mäta miljöpåverkan av produkter och tjänster
i alla livscykelstadier och identifiera hotspots i varje länk i leveranskedjan från utvinning av råvaror till
tillverkning, distribution, användning och bortskaffande. Programvaran har tillgång till de bästa biblioteken
av LCA- data såsom databaserna Ecoinvent, Agri-footprint, ELCD m.fl. SimaPro innehåller flera olika
miljöbedömningsmetoder parallellt, vilket möjliggör användning av många olika utvärderingsmetoder och
därmed pålitligare resultat. Dessa inkluderar ReCiPe, som utför viktade beräkningar, Cumulative Energy
Demand (CED) som beräknar den totala energiförbrukningen, och IPCC som beräknar totala utsläpp av
växthusgaser för ett ämne.
SimaPro kan användas i ett brett utbud av applikationer så som beräkningar av koldioxidavtryck,
produktdesign och ekodesign, miljöproduktdeklarationer, miljöpåverkan av produkter eller tjänster,
miljörapportering (GRI) och för att definiera miljöprestandaindikatorer. I SimaPro kopplas material,
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processer och produkter samman för att få den totala miljöpåverkan för ett systems (process, produkt eller
tjänst) livscykel. Metoderna för att beräkna miljöpåverkan är uppbyggda av olika miljöpåverkanskategorier,
viktning av ämnen och tidsperspektiv. I den här LCA-studien har metoden ReCiPe 20176 Midpoint (H)
använts. Endast de mijöpåverkanskategorier som studien omfattar har inkluderats.
Eftersom Simapro är ett verktyg för att modellera verkligheten och fastställa miljöpåverkan är resultaten
nödvändigtvis inte helt rättvisande för systemets verkliga utformning. Resultatet ska närmast ses som en
modell med vilken man efterliknat verkligheten genom att använda tillgängliga processer och data. (147)

9.4. Ecoinvent
Simapro kopplas till olika databaser och gör beräkningar utifrån olika metoder för att ta fram vilken
miljöpåverkan det granskade systemet har. I den här LCA-studien har den schweiziska databasen Ecoinvent
version 3.6 använts. (148) Den innehåller data om utsläpp och resursbehov för olika material, produkter
och processer där all data är livscykeldata. I databasen tas också processer långt bak i kedjan med, t.ex.
data för nödvändig infrastruktur.
Ecoinvent- databasen tillhandahåller väl dokumenterade processdata för tusentals produkter. Med hjälp
av databasen kan företag förnya sina processer, göra andra och bättre materialval och därmed tillverka
produkter mer i överensstämmelse med miljön. Beslutsfattare kan få hjälp med att implementera ny policy
och konsumenter till ett mer miljövänligt beteende. Databasen är resultatet av gemensamma insatser av
flera schweiziska institutioner. Medlemmar är the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich)
och Lausanne (EPF Lausanne), the Paul Scherrer Institute (PSI), the Swiss Federal Laboratories for Materials
Science and Technology (Empa), och Agroscope, Institute for Sustainability Sciences. Ecoinvent är en ideell
organisation och alla intäkter återinvesteras i förbättringar av databasen.
Med cirka 17 000 LCI- data inom många områden som energiförsörjning, jordbruk, transport, biobränslen
och biomaterial, bulk- och specialkemikalier, byggmaterial, trä och avfallshantering är Ecoinvent den mest
omfattande, öppna, internationella LCI- databasen. Databasen har relevant och aktuell information och
den uppdateras på årsbasis. Med varje ny version fås tillgång till hundratals nya, uppdaterade och
reviderade datauppsättningar från olika sektorer och regioner över hela världen. Från databasen kan man
välja att använda t.ex. elmix för Finland, Norden eller Europa. Under det senaste decenniet har Ecoinvent
etablerat sig som en global ledare när det gäller att skapa en öppen inventeringsdatabas för livscykelanalys.
Databasen

är transparent och tillhandahåller data för både enhetsprocessen (UPR) och

systemprocessnivån (LCI) samt ger tillgång till matematiska relationer och parametrar som används för att
beräkna mängden utbyte från datauppsättningarna (i ”datasets”). För att kunna följa och förstå hur data
implementerats, finns detaljerad dokumentation tillgänglig för varje datauppsättning ”dataset”. (148)
Data som använts i den här LCA- studien är tagen från olika källor. Data som hör till krossen och packaren
har samlats in från egen verksamhet. En del av den data som använts för plastsäcken har fåtts från
leverantörer och specifika data har använts i största möjliga utsträckning. För data som inte funnits att
tillgå för det studerade systemet har data från databasen Ecoinvent version 3.6 använts.
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9.5. Analysens målgrupp och krav på data
Målgruppen för resultatet från denna LCA är lantbrukare, spannmålsodlare och olika intresseorganisationer. Även de som är intresserade av krossensileringsteknik kan vara intresserade av resultaten.
Den tekniska kunskapsnivån när det kommer till jordbruksmaskiner hos målgruppen kan anses vara hög
medan kunskapsnivån om livscykelmetodik antas vara begränsad eller obefintlig.
Krav på data som används är att den ska vara så uppdaterad som möjligt och så lokal som möjligt med
tanke på Botnia-Atlantica- området. Datan samlades in manuellt via kontakt med intresseorganisationer,
industri och experter samt skriftliga källor. Data fås även från programvaran SimaPro, samt de databaser
som programmet använder sig av.

9.6. Analysens funktionella enhet, omfattning och avgränsningar
Jämför man olika metoder genom livscykelanalys är det viktigt att metoderna täcker samma behov och har
samma funktion. Därför bestäms en funktionell enhet för livscykelanalysen. Till den funktionella enheten
relateras alla input- och outputdata från de flöden som ingår i studien. Mängden av de material och
resurser som behövs för att uppfylla den valda funktionella enheten fastställs. Den funktionella enheten i
denna studie är "förvaring av ett ton torrsubstans spannmål under ett års tid, så pass bra så att det duger
som foder".
I det första skedet av livscykelanalysen bestämdes vilka delar av livscykeln som är väsentliga i de aktuella
scenarierna (eventuellt tänkta utfallen). Figur 42 (på följande sida) illustrerar flödesscheman för de tre olika
metoderna torkning, krossensilering i slang och krossensilering i storsäck, från skörd av spannmål till
utfodring samt plastavfallets återvinning (alternativt kvittblivning). Spannmålet följs genom de olika
processerna för förvaringsmetoderna fram till att de överförs till en foderblandare eller motsvarande
utfodringssystem. Materialet (säck och slang) följs från råvaruutvinning (råolja) till plastavfallets
återvinning. Systemgränser förekommer även inom livscykeln.
I första hand användes lokal data från Botnia-Atlantica- området eller söktes manuellt och i de fall där det
inte var möjligt användes data från Ecoinvents databas. Exempel på data från Ecoinvent gäller
plastgranuler, bränslen och elförbrukning.
Avgränsningarna kan även vara geografiska, tidsmässiga eller mot specifika natursystem. Eftersom man
ville göra studien med så representativ bakgrundsdata som möjligt, låg fokus i den här livscykelanalysen på
Botnia-Atlantica regionen. I vissa fall beräknades medelvärden från data i de tre ländernas områden inom
Botnia-Atlantica och i de fall detta inte varit möjligt har data från Österbotten använts.
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Figur 42. Flödesschema med de tre olika metoderna och de skeden som ingår i livscykelanalysen.

9.7. Analysens miljöpåverkanskategorier
De specifika miljöpåverkanskategorier som jämförs är global uppvärmning (växthuseffekt), försurning,
övergödning, fotokemisk ozonbildning och ozonnedbrytning med fokus på Botnia-Atlantica- området.
Beroende på emission, sker ändå påverkan på miljön både lokalt och globalt. I detta kapitel beskrivs
miljöpåverkanskategorierna kort.
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Global uppvärmning (växthuseffekt)
Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och
hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning (90). Den s.k. växthuseffekten förekommer
naturligt i och med förekomst av växthusgaser i jordens atmosfär. De viktigaste växthusgaserna
är vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). Problemet är då växthuseffekten
förstärks av människans aktivitet, d.v.s. ökade utsläpp av växthusgaser i luften. Luftens koldioxidhalt har
ökat med ungefär 40 procent sedan förindustriell tid. Förbränning av fossila bränslen (naturgas, kol och
olja) är ett exempel på aktiviteter som är koldioxidhöjande.

Försurning
Nedfall av försurande ämnen har lett till en accelererad försurning av t.ex. skogsmark, sjöar och vattendrag.
Kemiskt orsakar de sura ämnena att koncentrationen av vätejoner höjs. Ämnen som bidrar till försurning
är t.ex. svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. Dessa bildar syror då de reagerar med vatten i atmosfären
och transporteras via moln tills de faller ner som nederbörd. Ämnena härstammar från trafik (vägtrafik och
sjöfart), kraftverk för el och värme, industrier, jordbruk och hårt skogsbruk. Merparten av de försurande
ämnena kommer via vindar från andra länder (91). Försurning leder till att vattenlevande organismer
dör, skador på växter (försvårad upptagning av växtnäring), urlakning av näringsämnen samt korrosion. I
Botnia-Atlantica område är den största källan till försurning förbränning av fossila bränslen (92).

Övergödning
Milda vintrar ger längre vegetationsperioder och p.g.a. ökande regnmängder ökar avrinningen av
näringsämnen till vattendrag. Detta sker särskilt under milda vintrar då vegetationen inte tar upp
näringsämnen (93). Ämnena härstammar från jordbruk, orenat avloppsvatten, industri och trafik (94).
Tillskottet av näring i vattnet ger en övergödning, som ökar strandvegetationen och arter känsliga för
övergödning kan konkurreras ut. Övergödningen gynnar även växtplankton och blåalger. Mängden
organiskt material på botten ökar, liksom syreförbrukningen (93). Särskilt fosfor och kväve bidrar till
övergödningen eftersom de stimulerar algtillväxt. De ökande mängderna organiskt material som dör,
kräver ytterligare syre för att brytas ner och skapar syrebrist (95). Syrebristen vid botten leder till att
vattenlevande organismer dör. Vatten som grumlats av algblomning leder även till att bottenlevande
växter inte får tillräckligt med ljus och skadar den biologiska mångfalden.

Fotokemisk ozonbildning
Ozonlagret som befinner sig ca 15 – 30 km ovanför jordytan är ett livsnödvändigt, skyddande lager.
Marknära ozon är däremot skadligt både för grödor och människan och ses som en luftförorening.
Marknära ozon är också en växthusgas. Ozonet har en livslängd på upp till en månad och kan därför förflytta
sig med luften (96). Fotokemisk ozonbildning innebär att luftföroreningar från t.ex. trafik och industri i
kombination med solljus skapar marknära ozon. Ozonet skadar grödor och kan ge upphov till irritation på
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slemhinnor hos människan (97). Vissa växter får synliga skador vid höga halter av marknära ozon samt att
de åldras fortare och ger lägre skörd. Ozonet tas upp av växterna genom klyvöppningar på bladen (98).

Ozonnedbrytning
Om ozonskiktet högre upp i atmosfären tunnas ut, når mer av den skadliga UV-strålningen jordens yta. För
människans del kan det bl.a. betyda ökad risk för hudcancer, medan det för miljöns del har en påverkan på
ekosystemen t.ex. genom minskade skördar och påverkan på näringskedjor i haven. Även vissa djurarter
tros kunna påverkas negativt av hög UV-strålning. Ozonskiktets tjocklek varierar naturligt under året.
Användningen av ämnen som skadar ozonskiktet har minskat kraftigt, men eftersom ozonmängden
varierar så mycket är det svårt att säga om ozonskiktet har återhämtat sig (97). Ozonskiktet bryts ned av
vissa ämnen t.ex. klorfluorkarboner (freoner), metylbromid, metylkloroform och haloner. (99) Haloner är
en samling kolväten som förutom kol består av väte, klor, flor, brom och/eller jod. Haloner förångas lätt
och är mycket stabila, de har huvudsakligen använts i brandsläckare och som köldmedium. (149)
Klorfluorkarboner, CFC- och HCFC-föreningar, används i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar som
köldmedium. Idag får köldmedier som innehåller CFC-föreningar inte släppas ut på marknaden och CFC får
inte användas i underhållet av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. Även användningen av HCFCföreningar är förbjuden, men anläggningar som innehåller HCFC-föreningar får ännu användas, HCFC får
dock inte fyllas på i anläggningen. (150) Användningen av metybromid (1,1,1-trikloretan) är idag förbjuden.
Tidigare användes det inom industrin som lösningsmedel, smörjmedel, avfettningsmedel och som
komponent i färg, lack och lim. (149)

9.8. Bakgrundsstudier
Tidigare studier inom samma ämne har undersökts som bakgrund för livscykelanalysen i denna rapport. De
två huvudsakliga är Optimering av spannmålsensilering (intern rapport, 2014) (89) och En jämförande
livscykelanalys av torkning och krossensilering av spannmål i plastslang (2004) (100). I den förstnämnda
jämförs krossensilerad spannmål i plastslang, rundbal och storsäck. I den andra jämför man
krossensilerad spannmål i plastslang med traditionell torkning i spannmålstork.
I förstudien ”Optimering av spannmålsensilering” deltog Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Svensk
Maskinprovning i Umeå. Syftet var att undersöka vilken enhet (säck eller bal) som var mest lämplig för
ensilerad spannmål. Man jämförde miljöpåverkan, utrustning, hanterbarhet och användarnas synpunkter.
En enkät sändes ut till totalt ca 1200 lantbrukare i Västerbotten, Sverige och Österbotten, Finland. Av
de 29 lantbrukarna i Österbotten som svarade använde ingen krossensilerad spannmål som foder, medan
14 % av de 65 lantbrukare i Västerbotten som svarade använde sig av krossensilering. Bland de
österbottniska enkätsvaren var det överlägset vanligast att torka spannmålet i egen tork eftersom 85 % av
dessa hade spannmål som huvudproduktion jämfört med 5 % i Västerbotten. Enligt enkätsvaren från
Västerbotten hade 44 % mjölkproduktion och därmed större behov av djurfoder. Av de som svarade
föredrog man både på den finländska och den svenska sidan storsäck framom inplastad bal för
krossensilerad spannmål, och den storlek som de flesta föredrog var säckar på 1000 kg.
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En enkel livscykelanalys genomfördes med miljöpåverkanskategorierna global uppvärmning, försurning,
övergödning,

fotokemisk

ozonbildning

och

ozonnedbrytning.

Analysen

gjordes

med

programvaran SimaPro och resultaten visade att säcken i tre av de fem miljöpåverkanskategorierna hade
den största miljöpåverkan. Eftersom produktspecifik data inte användts i analysen kunde resultatet dock
endast sägas vara riktgivande, och rekommendationen var att miljöpåverkan borde undersökas närmare
genom att använda mer detaljerad data. Eftersom det inte fanns någon teknik för krossensilering av
spannmål i säck, användes generell data i beräkningarna. I förstudien konstaterades att vid fortsatt
utveckling av systemet bör man undersöka tillverkningen av plastsäcken mer grundligt, användningen (hela
kedjan) samt bästa sättet att bli kvitt plastmaterialet.
I Pia-Maria Rögårds ingenjörsarbete (100) jämfördes miljöbelastningen från torkning av spannmål och
krossensilering av spannmål med de tidigare nämnda miljöpåverkanskategorier. Med tanke på de fem
kategorierna var slutsatsen att förvaring av krossensilerad spannmål i plastslang är en mera miljömedveten
metod än att torka spannmål i tork.
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10.

Inventeringsanalys – insamling av data

För att kunna genomföra livscykelanalysen, har data samlats in för alla de aktuella processleden. Eftersom
fokus ligger på att jämföra miljöpåverkan för tre olika lagringsmetoder för spannmål:
•

Scenario 1. Torkning i spannmålstork och lagring i silo (etablerad metod),

•

Scenario 2. Krossensilering av spannmål och lagring i plastslang (etablerad metod) och

•

Scenario 3. Krossensilering av spannmål och lagring i storsäck (ny metod)

kommer processdatan att behandlas skilt i tre separata underkapitel.
Eftersom skörden kan ske tidigare och vid en högre spannmålsfukthalt när krossensilering tillämpas
(scenario 2 och 3 i denna studie), kommer analysens siffror att skilja sig något mellan scenariona. Detta
syns tydligast i den våtare spannmålens högre vikt, vilket påverkar den energi som går åt till hanteringen.
Eftersom en livscykelstudie dock är uppbyggd kring en funktionell enhet, i detta fall "förvaring av ett
ton torrsubstans spannmål under ett års tid, så pass bra så att det duger som foder”, kommer slutresultaten
dock att vara jämförbara.

10.1.

Scenario för torkning

Figur 43. Processer inkluderade i torkningsscenariot

För spannmål som ska torkas är den initiala fukthalten direkt i korrelation med energikostnaderna för
torkningen, och ju fuktigare spannmål, desto längre och dyrare blir torkningsprocessen. En fukthalt kring
20 % är acceptabelt, men fukthalter uppemot 30 % förekommer.
Inför denna studie tillfrågades fem personer
inom spannmålsbranschen i Österbotten om
uppgifter på fukten vid normalskörd (se tabell
3), varav medeltalet 22 % räknades ut. Detta

Tabell 3. Fukthalten vid normalskörd.
18-22 % intervju, Österbottens svenska lantbrukssällskap (119)

värde kommer således att användas i denna

20-25 % intervju, Österbottens svenska lantbrukssällskap (48)

rapport.

20-25 % intervju, entreprenör (49)
21 %

enkät, spannmålsodlare och djurbonde (120)

20-30 % enkät, spannmålsodlare och djurbonde (121)
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För att kunna sälja spannmålen behöver det torkade
spannmålets slutliga fukthalt vara 14 %. Utgående
från

den

funktionella

enheten

på

ett

ton

torrsubstans spannmål behöver man därför initialt
skörda 1,282 ton spannmål med fukthalt 22 % (se
figur 44), och dessa värden kommer att användas i
det första scenariot.
Figur 44. Spannmålens vikt och fukthalt före
och efter torkning.

10.1.1. Tröskning

Bränsleåtgången vid tröskning har beräknats vara densamma för alla tre scenarion, oavsett om spannmålen
är tänkt för torkning (torrare spannmål) eller ensilering (våtare spannmål). Detta då ytfukten är mer
avgörande för bränsleförbrukningen, inte kärnans vattenhalt. (113)
För

att

beräkna

bränsleförbrukningen

för

tröskningen, har litteraturstudier gjorts, och på
basen av medelvärden från sju litteraturkällor

Tabell 4. Bränsleförbrukning vid tröskning av
spannmål
15,56 l/ha (medel av fem värden)

(122)

12,5 l/ha (medel av två värden)

(123)

14 l/ha (medel av tre värden)

(3)

För att veta hur mycket detta motsvarar per ton

15, 1 l/ha samt 8-16 l/ha

(124)

torrsubstans spannmål har statistik över områdets

5 l/ha + 2 liter/ton skördad spannmål

(125)

kornskörd tagits fram med hjälp av Finlands, Sveriges

11,83 l/ha (medel av sex värden)

(106)

och Norges statistikdatabaser, och denna statistik har

8-13 l/ha (figur, korn)

(124)

(tabell 4) beräknades bränsleförbrukningen till 12,67
liter diesel/ha.

framställts i figur 45.
Figur 45 beskriver kornskörden i kg per hektar för
Botnia-Atlantica- området, och som synliggörs i
tabellen, är skörden inom det finländska BAområdet högre än i de svenska och norska- området,
där

Österbotten

(sammanslaget

med

södra

Österbotten) har medelvärdet 3908 kg/ha på
kornskörden 2011-2017, medan motsvarande siffror
där

de

svenska

sammanslagna

är

och

norska

2384

områdena

kg/ha

är

(Nordland,

Västerbotten, Västernorrland).
På basen av dessa värden har bränsleförbrukningen
räknats ut separat för Finland och Sverige.

Figur 45. Kornskörden i kg/ha i Botnia-Atlantica
området.

I Finlands fall gäller för bränsleförbrukningen att
För att skörda 1,282 ton innebär detta därför 3,24

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

12,67 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 diesel/ha

3,908 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 spannmål/ha

= 3,24 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡.

∗ 1,282 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝟒𝟒, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍. Eftersom diesel har en

densitet på 0,81 kg/l innebär detta en bränsleåtgång på 3,37 kg diesel.
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För den svenska sidan blir motsvarande siffror

12,67 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 diesel/ha
2,384 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 spannmål/ha

= 5,31 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 vilket för

den funktionella enheten motsvarar en bränsleförbrukning på 5,31 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
∗ 1,282 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝟔𝟔, 𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 . Detta
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
motsvarar 5,52 kg diesel.

Tabell 5. Transportavstånd från åkern
till spannmålstorken.

10.1.2. Transport åker – tork
Efter att spannmålen skördats transporteras den vidare med
traktor och kärra till torken. Eftersom transportavstånden
påverkar bränsleförbrukningen, har en sammanställning av
transportavstånd gjorts. För den finska sidan har medeltalet
6,1 km räknats ut på basen av uppgifter från tillfrågade
personer inom spannmålsbranschen i Österbotten (se tabell 5).
I studien har transport av spannmål med en 10 tons kärra
använts för beräkningar av bränsleförbrukningen mellan åkern
och torken. Bränsleförbrukningen fastställdes till 0,43 kg/km
för en 10 tons kärra i enlighet med källorna i tabell 6 och 7.

2 km från driftscentrum

(126)

5 km från åkrar i medeltal

(127)

4 km i medeltal till skiftena

(128)

Åkrarna 10 km från torken

(129)

500 m

(120)

15 km

(121)

fält till tork ca 7 km i snitt

(113)

Tabell 6. Storlek på kärror som
används av jordbrukare.

För ett transportavstånd på 6,1 km blir bränsleförbrukningen då

12 m3

(128)

0,43 kg/km * 6,1 km = 2,62 kg för 10 tons kärra. För spannmålet

16-20 m3

(127)

på 1,282 ton kan bränsleförbrukningen vidare kalkyleras som:

19 m3, samt 10-15 m3

(129)

12,3 m3/7,5 ton

(120)

17 m3

(121)

15 ton

(130)

13-14 m3 (= ca 8 ton)

(131)

10,4 ton

(102)

2,62 𝑘𝑘𝑘𝑘
∗ 1,282 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 spannmål = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒌𝒌𝒌𝒌
10 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Tabell 7. Bränsleförbrukningen för transport med
en 10 tons spannmålskärra.
0,035-0,08 liter per ton per km (medel ger
0,575 l/km med 10 ton, ca 0,47 kg/km)
vagnar under 20 ton = 0,28 l/km (0,23 kg/km)
0,0436 kg diesel per ton/km (0,436 för 10 ton)
0,035-0,08 l/ tonkm (lastvikterna mellan 8-20
ton.) Medel blir 0,06 liter/tonkm = 0,05
kg/tonkm (0,5 kg för 10 ton)
0,67 L/10 KMTON = 0,057 kg/kmton = 0,57 för
10 ton
0,32-0,39 kg/km Fuel consumption hauling
265-bushel wagon full of corn (and empty
return). 17-20 mi/h Medel 0,355 kg/km
Medel av full och tom vagn 48 l/100 km =
38,9/100 km = 0,389 kg/km
8 tons last, 40 km/h grusväg = 0,64 kg/km 8
tons last, 40 km/h asfalt = 0,3 kg/km. Medel på
blandad väg blir 0,47 kg/km (8 tons last)

(101)

(uppskattad densitet för spannmål (hel)
585 kg/m3)

(102)
(103)
(104)

(104)
(105)

(106)
(107)
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10.1.3. Torkning

Tabell 8. Bränsleförbrukning
i g/kg borttorkat vatten:

I detta scenario sker torkningen i varmluftstork, där fukthalten minskar
från 22 % till 14 %. Spannmålets vikt blir därefter 1,163 ton, d.v.s. 119 kg

0,109

(100)

0,1-0,16

(132)

Torkugnen drivs vanligen med lätt brännolja, men bränslealternativ

0,11-0,13

(108)

såsom gas eller flis förekommer också. I detta scenario har brännolja valts

0,12-0,14

(133)

som bränsle. Baserat på ett medeltal från sex olika litteraturkällor (se

0,13

(134)

tabell 8), har bränsleförbrukning bestämts till 0,128 kg brännolja per kg

0,15

(6)

vatten torkas bort.

avdunstat vatten. Vilket betyder att det går åt 15,23 kg brännolja för att
avdunsta 119 kg vatten.
Elförbrukningen för varmluftstorken är baserad på medeltalet från tre
olika litteraturkällor (se tabell 9), och har i denna studie bestämts till
0,084 kWh/kg avdunstat vatten. Energiförbrukningen för att avdunsta
119 kg vatten är 10 kWh.

Tabell 9. Elförbrukningen i
kWh/kg borttorkat vatten.
0,07-0,09
0,09
0,13 0,09 0,07 0,07 0,06

(135)
(100)
(135)

*mätningar på gårdar med olika typer av
tork, dvs. alla är inte den typ av tork som
valts till scenariot

10.1.4. Transport tork – gård
Avståndet från torken till gården har i denna studie antagits vara det samma som avståndet från åker till
tork, vilket motsvarar 6,1 km. Efter att ha torkat bort 119 kg vatten är massan som ska transporteras något
mindre, vilket gör att bränsleförbrukningen för transporten uppgår till 0,31 kg diesel.
2,62 𝑘𝑘𝑘𝑘
∗ (1,282 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 spannmål − 0,119 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 borttorkat vatten) = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒌𝒌𝒌𝒌
10 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

10.1.5. Elevator till silo
Baserat på litteraturkällor (108) (109) har energiförbrukningen
för skopelevator till silo bestämts till 0,0775 kWh/ton
spannmål. För detta scenario innebär detta 0,0775 kWh/ton *
1,163 ton = 0,09 kWh.

Tabell 10. Energiförbruknig
skopelevator.

av

En skopelevator behöver knappt 0,1 kWh/ton
för 10 m vertikal transport (108)
skopelevator 0,03-0,08 kWh/ton, medel
0,055 kWh/ton

10.1.6. Skruv till kross
Från silon transporteras spannmålet med skruv till en eldriven
kross. Transportavståndet har antagits vara 10 m. Baserat på
litteraturkällor (108) (109) har ett medelvärde för energiåtgången
bestämts till 0,7 kWh/ton, vilket för den funktionella enheten
innebär en energiåtgång på 0,7 kWh/ton * 1,163 ton = 0,81 kWh.

Tabell 11. Energiförbrukning av
skopelevator.
Antas en rörskruv med 70 graders lutning
1,1 kWh/ton
(108)
ca 0,2 – 0,4 kWh/ton korn (hel spannmål)
0,2 – 0,4 kWh/ton
(109)
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10.1.7. Valskross
Den torra spannmålen krossas sedan med hjälp av en valskross
Energiåtgången vid krossning av 1 ton spannmål beräknas till mellan

Tabell 12. Energiåtgången vid
krossning av spannmål.

4 – 9 kWh/ton beroende på krossningshastigheten, se tabell 12. I detta

400-3 000 kg spannmål/timme 4-9
kWh/ton
spannmål
(110)

scenario har ett värde på 5,7 kWh/ton valts, vilket ger en

3-6 kWh/ton

energiförbrukning på 5,7 kWh/ton * 1,163 ton = 6,63 kWh för den
funktionella enheten.

(111)

Murska 4 kW 300-1000 kg/h
(eldriven)

10.1.8. Skruv till fodervagn
Från krossen transporteras spannmålet med skruv till utfodring. Avståndet från kross till utfordring har
antagits vara 10 m. Beräknad energiåtgång 0,81 kWh enligt litteraturkälla.

10.2.

Scenario för förvaring i slang

Figur 46. Processer som ingår i scenariot med krossensilering i slang.

När spannmålen ska torkas är målet att skörda så torr spannmål som
möjligt. För spannmål som ska krossensileras gäller dock andra regler,
och

skörden

sker

därför

när

spannmålet

befinner

sig

i

Tabell 13. Torrhalt på spannmål I
gulmognadsstadiet.

gulmognadsstadiet, vilket innebär en tidigareläggning av skörden på 2

30 – 35%

(130)

– 3 veckor. Spannmålen är då betydligt blötare, vilket även är en

30 – 40 %

(1) (136)

förutsättning för en lyckad ensileringsprocess (tabell 13).

50

Det andra scenariot bygger på en modell där spannmålen krossensileras
och förvaras i plastslang, och på basen av uppgifter från entreprenörer
samt litteraturkällor, har en fukthalt på 34 % valts som ursprungsvärde. Den
funktionella enheten för studien är fortsättningsvis 1 ton torrsubstans,
vilket innebär att den skördade spannmålsmängden behöver uppgå till
1,515 ton.
I tabell 14 presenteras desiteten på spannmål från olika litteraturkällor.
Medel av dessa blir 1054 kg/m3. Datan har dock höga vattenhalter i
förhållande till den vi använt oss av och därför förenklas värdet till 1000
kg/m3.

Figur 47. Spannmålens och
fukthalt är 34 % vid skörd
för krossensilering.

Tabell 14. Densiteten på skördad spannmål.
550 kg ts/m3 = 833 kg/m3

(37)

570 kg ts/m3 = 1105 kg/m3

(37)

1100 kg/m3

(37)

en gaffel mellan 700-1000 kg/m3 ger medel 850 kg/m3

(112)

1100 kg/m3

(113)

1250 kg/m3 med 59% H2O

(34)

1360 kg/m3 med 64% H2O

(34)

1240 kg/m3 med 59 % H2O

(34)

barley 31 % ur tabellen ger ca 645 kg/m3

(114)

10.2.1. Tröskning
Vid tröskningen har bränsleåtgången beräknats vara densamma för alla tre scenarion, oavsett om
spannmålen är tänkt för torkning (torrare spannmål) eller ensilering (våtare spannmål). Detta då ytfukten
är mer avgörande för bränsleförbrukningen, inte kärnans vattenhalt. (113) Dock kommer den skördade
mängden att vara något högre i scenario 2 och 3 p.g.a. spannmålens högre fukthalt.
I scenario 1 konstaterades dieselåtgången för den finska sidan vara 3,24 liter/ton (se kapitel 10.1.1), vilket
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
för den funktionella enheten medför en bränsleåtgång på 3,24
∗ 1,515 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝟒𝟒, 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍. Eftersom
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
diesel har en densitet på 0,81 kg/l innebär detta en bränsleåtgång på 3,98 kg.
För den svenska sidan var motsvarande siffror 5, 31

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

∗ 1,515 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝟖𝟖, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍, motsvarande 6,52 kg.

10.2.2. Transport åker – gård
I scenario 2 antas avståndet mellan åker och gård vara detsamma som i scenario 1, d.v.s. 6,1 km. Man
packar slangen vid gården för att vara nära användningssplatsen. Med samma bränsleförbrukning på 2,62
kg för en 10 tons kärra (se 10.1.2) blir den totala bränsleförbrukningen för en funktionell enhet på 1,515
𝑘𝑘𝑘𝑘
ton spannmål 2,62
∗ 1,515 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 spannmål = 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒌𝒌𝒌𝒌.
10 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
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10.2.3. Transport entreprenör – gård
Vid krossensilering är det vanligt att en entreprenör anländer till
gården för att utföra ensileringsarbetet, och detta utgås det ifrån i
båda scenarierna med krossensilering.
För att uppskatta hur långa avstånd entreprenören färdas har två
gårdsägare tillfrågats om avståndet till närmast entreprenör, medan
två entreprenörer tillfrågats om deras arbetsradie (se tabell 15).

Tabell 15. Avstånd i km som
entreprenören kör.
11 km

(120)

5 km

(121)

max 100, medel 30 km

(118)

arbetsradie ca 25 km

(130)

Medeltalet beräknades till 17,8 km (en väg), vilket tur-retur ger en
sträcka på 35,6 km.
Vikten för packaren påverkar bränsleåtgången. I detta scenario har därför ett medeltal räknats av endast
transport med traktor och transport med traktor med en 10 tons kärra. Medan det föregående i enlighet
med kapitel 10.1.2 uppgår till 0,43 kg/km, har värdena för transport på väg sammanställts m.h.a. material
från en onlinedatabas. (116) Statistik sammanräknades enligt medeltalet av 25 källor med traktorer från
2006 – 2008 och 40 km/h körning. 15,93 liter/h/40 km ger 1 km = 0,4 liter x 0,81 (densitet) = 0,32 kg/km.
Medelvärdet för bränsleförbrukningen beräknades därefter utgående från förbrukning vid transport med
kärra samt förbrukning vid körning med endast traktor på väg som 0,375 kg/km, vilket för transporten turretur ger 0,375 kg/km * 35,6 km = 13,35 kg bränsle.
Per körning beräknas dock att betydligt mer än den funktionella enheten på 1,515 ton packas. För att sätta
bränsleförbrukningarna i proportion, har en exempelgård om 60 kor använts som grundantagande. Med
en utfordringsmängd på 10 kg foder/dag per ko är gårdens totala årsbehov 219 ton spannmål. Om denna
mängd packas under en körning, kan den funktionella enhetens andel av bränsleförbrukningen följaktligen
räknas som

1,515 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
219 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

∗ 13,35 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒌𝒌𝒌 bränsle.

10.2.4. Packning med frontlastare
Medan entreprenören driver traktorn som är kopplad till krossen, sköts påfyllning av den skördade
spannmålen med hjälp av en traktor utrustad med frontlastare. I scenariot antas att spannmålen tas från
en sädeshög med frontlastare som sedan töms i krossens ”matartratt”. Tabell 16 visar bränsleåtgången vid
olika arbetsmoment med frontlastare, utifrån dessa har ett medeltal av bränsleåtgången beräknats till 0,10
kg/min. Tidsåtgången för frontlastaren har i sin tur uppskattats till 4 min, då den inte anses vara igång
under hela packningstiden. Bränsleförbrukningen för att lasta 1,515 ton spannmål har därefter beräknats
som 0,10 kg/min * 4 min = 0,4 kg bränsle.
Tabell 16. Bränsleåtgång vid olika arbetsmoment med frontlastare kopplad till traktor.
0,06 kg/min
0,09 kg/min
11...9,7....4,5....3,1....5 l/h ger medel
0,09 kg/min i medeltal
0,15 kg/min
0,13 kg/min

(115) ( frontlastararbete med valtra 6650)
(115) (accelerationer + lastning, medel)
(116) (fem operationer med frontlastare)
(117) (110-136 hk 40 % belastning)
(117) (97-109 hk 40 % belastning)
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10.2.5. Packning och krossning med traktor
Traktorn är kopplad till en skruvbaserad packare med integrerad
kross. Spannmålet passerar krossen, trycks och komprimeras med

Tabell 17. Bränsleåtgång vid
krossning och packning av
spannmål i slang.

hjälp av skruven in i slangen. I detta arbetsskede sker även automatiskt
tillsats av konserveringsmedel eller syra. Plastslangen rullas ut

0,30 kg/min

(100)

vartefter och packaren rörs passivt framåt av trycket från fodret.

0,27 kg/min

(130)

Bränsleåtgången för packningen och krossningen är baserad på

0,20 kg/min

(37)

litteraturkällor samt uppgifter från entreprenörer (se tabell 17), och
ett medeltal på 0,26 kg diesel/min har räknats ut.
Tidsåtgång för krossning har vidare valts på basen av litteraturkällor
(tabell 18) till 5 min, vilket ger en bränsleåtgång på 0,26 kg diesel/min *
5 min = 1,3 kg.

10.2.5.1 Plastslang

Tabell 18. Tidsåtgång
krossensilering.
10 ton/h
5,2 min/ton torrsubstans
(= 11,5 ton TS/h, med 34%
= 15,4 ton/h)

för
(118)
(37)

Tabell 19. Dimensioner för plastslangen.

För en 57 meter lång plastslang (packningsbar längd, totala
längden är 60 m) med diameter 1,52 m beräknades volymen
till 103,4 m . Plastslangens vikt är 51 kg (se tabell 19).
3

För att veta hur mycket plast som behövs för den funktionella
enheten på 1,515 ton spannmål, konstateras att en hel slang
där spannmålen packats med en densitet på 1000 kg/m3

Slangens diameter
1,52 m
Slangens radie
0,76 m
Slangens totala längd
60 m
Förslutning
3m
Packningsbar längd
57 m
Volym
V = πr2h = 103,43 m3
Vikt
51 kg

rymmer 103,4 ton spannmål. För den funktionella enheten
behövs således

1,515 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

103,43 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

∗ 51 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒌𝒌𝒌𝒌 slangplast.

Energi för tillverkning
Plastslangen är tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) i Finland. Det finns även motsvarande slangar som
tillverkas i andra länder. Plastgranulerna smälts och trycks ut genom ett munstycke (extrudering) och får
formen av en slang, se figur 48 på nästa sida. Slangen blåses med hjälp av lufttryck ut till önskad form. För
tillverkningsskedet av slangen har data från databasen Ecoinvent använts, och däri ingår ”Tillverkning av
plastgranuler från råmaterial (utvinning av råolja samt raffinering) till färdiga plastgranuler som
transporteras till fabriken på en global marknad. I transporten ingår frakt med frakttåg, lastbil och
transoceaniskt fartyg.”
Ett medeltal för energiförbrukningen vid tillverkning av
plastslangen är 640 KWh/ton (se tabell 20). För den
funktionella enheten behövs 0,75 kg plastslang vilket ger en
energiåtgång på 0,48 kWh/funktionell enhet.

Tabell 20. Energiförbrukning vid
tillverkning av plastslang.
0,67 kWh/kg
0,5 kWh/kg
700-800 kWh/ton

(100)
(89)
(137)
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Polyeten (PE) bildas vid raffinering då råolja och naturgas delas upp i
lättare och tyngre fraktioner genom destillation och krackning (kemisk
bearbetning). Ryssland, Saudiarabien och USA dominerar utvinningen av
råolja i världen.
Lågdensitetspolyeten kommer till fabriken i form av granuler, d.v.s. i
kornform, packade i säck, eller med bulktransport (bulkbil). Plastgranulat
tillverkas både i och utanför Europa. Enligt uppgifter från en
plastförädlare kommer deras granulat för LDPE-plaster delvis från
Saudiarabien men även från Finland.
För tillverkningsskedet av slangen har data från Ecoinvent använts och
däri ingår:
Tillverkning av plastgranuler från råmaterial (utvinning av råolja samt
raffinering) till färdiga plastgranuler som transporteras till fabriken på
en global marknad. I transporten ingår frakt med frakttåg, lastbil och

Figur 48. Extrudering av plastfilm.

transoceanskt fartyg.

Energi för transport
Plastslangar för ensilerad spannmål tillverkas både i Finland och i ett flertal andra länder, både i och utanför
Europa. I projektet valdes en finländsk tillverkare som exempel för livscykelanalysen. Den färdigtillverkade
slangen fraktas från fabrik, i detta fall belägen i Österbotten, Finland till försäljningspunkten. Frakten sker
med lastbil. En butikskedja för lantbruksprodukter där den valda slangen finns till salu har valts som
utgångspunkt, varefter avståndet har beräknats till de tre orterna med störst mjölk- och köttproduktion
inom det finländska BA- området (se tabell). Slangen beräknas sedan hämtas upp av en entreprenör,
alternativt bonde tillsammans med ensileringsmedlet. Denna frakt sker med paketbil. Tabell 21 visar
avstånden från fabrik till butik i medeltal.
Tabell 21. Avstånd från fabrik till butik och från butik till gård i medeltal.
De tre orterna med störst
mjölk-och köttproduktion
inom BA-området i Finland
samt ort för närmsta
lantbruksbutik:

Avstånd från fabrik till
de närmaste butikerna
från de tre valda
orterna, i medeltal

Avstånd från de tre
valda orterna till
närmaste butik, i
medeltal

Kurikka (butik i Ilmajoki)

82 km

13 km (x2)

Lastbil

Paketbil entreprenör

Kauhava (butik i Ylihärmä)

eller bonde

Karleby (butik i Karleby)*
*beräknas 5 km avstånd
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Bränsleförbrukningen för transporterna har valts i enlighet med
Ecoinvents databaser (148). För den 82 km långa lastbilstransporten
mellan fabrik och butik är bränsleförbrukningen följaktligen 82 km *

Tabell 22. Bränsleförbrukning,
transport.

0,0374 kg/tonkm * 0,00075 ton = 0,002 kg medan den 26 km långa
paketbilstransporten mellan butik och gård beräknas som 26 km * 0,32
kg/tonkm * 0,00075 ton = 0,006 kg.

Lastbil 0,0374 kg/tonkm
Paketbil 0,32 kg/tonkm

10.2.5.1 Skyddsnät för slangen
För att skydda plastslangen läggs ett s.k. täcknät över vilket hindrar fåglar och gnagare från att ta sig igenom
nätet. Nätet är gjort av en kraftig, finmaskig väv av högdensitetspolyeten (HDPE) och kan återanvändas i 510 år. Sandsäckar håller nätet på plats. Vikten på nätet per meter slang har beräknats till 1,05 kg och man
antar att man återanvänder nätet ca 7 gånger, vilket ger ett värde på 0,15 kg nät per meter slang och 0,0825
kg per ton spannmål som packas.

10.2.5.2 Ensileringsmedel
Ensileringsmedel tillsätts i samband med krossning. I första skedet valdes myrsyra (AIV). Myrsyra är det
mest använda konserveringsmedlet för ensilering i Finland. I LCA:n gjordes också analyser på andra
ensileringsmedel då myrsyra inte får användas i Sverige p.g.a. risken för bildning av mykotoxiner
(mögelgifter). Analysen visade dessutom att myrsyra har stor miljöpåverkan.
För krossad spannmål med fukthalt 30 – 35% rekommenderar tillverkaren en dosering av 4 l/ton. För 1,515
ton blir detta 6,06 liter AIV-lösning. Den valda ensileringsprodukten består av myrsyra (75,7 %),
natriumformiat (5,5 %) samt vatten och färgämne. Av denna mängd uppgår myrsyran och
natriumformiatet, i den produkt som valdes, tillsammans till 4,92 liter, och råvarornas vikt i proportion till
den funktionella enheten har vidare för myrsyra beräknats som 75,7 % = 4,59 liter = 5,6 kg samt för
natriumformiat 5,5 % = 0,33 liter = 0,64 kg. Vikten för den färdigt utspädda produkten uppgår till 1,22 kg *
6,06 liter = 7,39 kg.

Energi för tillverkning
Ensileringsmedlet (syran) tillverkas i Uleåborg och råvarorna antas
bli importerade från Europa. För tillverkningsskedet av syran har

Tabell 23. Energiåtgång för
tillverkning av ensileringsmedel
enligt Ecoinvent

data från Ecoinvent använts (se tabell 23) och däri ingår
”tillverkning av myrsyra från råvaror som transporteras till

Myrsyra

0,288 kWh/kg

fabriken på en global marknad. I transporten ingår frakt med

Natriumformiat

0,416 kWh/kg

frakttåg, lastbil och färja.” (148)
När detta relateras till den funktionella enheten kan energiförbrukningen för myrsyretillverkningen
beräknas som 5,6 kg * 0,288 kWh/kg = 1,61 kWh medan värdet för natriumformiatproduktionen uppgår
till 0,64 kg * 0,416 kWh/kg = 0,27 kWh. Totalt är energiförbrukningen 1,61 kWh + 0,27 kWh = 1,88 kWh.
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Energi för transport
För att veta bränsleförbrukningen för transporten av syran har beräkningar gjorts för avstånden mellan
fabrik och butik, samt mellan butiken och gården. På samma sätt som i fallet med plastslangen, har en
butikskedja för lantbruksprodukter där den valda syran finns till salu valts, och därefter har avståndet
beräknats till samma tre orter i det finländska BA-området med störst mjölk- och köttproduktion.
Medeltalet av dessa avstånd är 279 km, och syran antas transporteras till försäljningspunkterna med

lastbil. Syran beräknas vidare hämtas upp med paketbil av en entreprenör, alternativt bonde
tillsammans med slangen. Samma orter har valts som i exemplet för slangen, vilket ger ett avstånd på
26 km. Samma värden för bränsleförbrukningen har använts som i transport av slang, vilket för den
funktionella enheten ger en bränsleförbrukning på 279 km * 0,0374 kg/tonkm * 0,00739 ton produkt
= 0,08 kg mellan fabrik och butik, samt 26 km * 0,32 kg/tonkm * 0,00739 ton = 0,06 kg mellan butik
och gård.

10.2.5.3 Ensileringsmedelsbehållare
Syrabehållaren är tillverkad av högdensitetspolyeten (HDPE) och en 200 l behållare väger ca 9,3 kg. Med
tanke på den funktionella enheten används 6,1 liter av 200 liter, d.v.s. ca 3 %, blir detta totalt 0,28 kg av
behållaren som används. Enligt uppgifter från tillverkare kan behållaren återanvändas för ändamålet i fem
år. Mängden plast blir i detta fall försumbart liten och tas därför inte med i livscykelanalysen.

10.2.6. Frontlastare till fodervagn
Vid utfodring öppnas slangen manuellt, t.ex. tyngder som försluter öppningen tas bort. Därefter tas foder
ut ur slangen med frontlastarskopa kopplad på traktor som kör till utfodringsanordningen. Uppskattad
körtid med traktor är 7 min. Som i tidigare kapitel, beräknas frontlastarens bränsleförbrukning uppgå till
0,10 kg/min, vilket ger en bränsleförbrukning på 0,10 kg/min * 7 min = 0,7 kg.

10.2.7. Transport av avfall till förbränning
För Österbotten varierar målplatsen för energiåtervinningen beroende på offert. De senaste åren har
energiåtervinningen skett på Fortum i Riihimäki och Varkaus.
På basen av uppgifter från en avfallshanterare i Österbotten kommer den största delen av jordbruksplasten
in via en kampanj som sker årligen där plasten hämtas från gården. Detta gäller nästan 90 % av all
jordbruksplast som avfallshanteraren tar hand om. Efter insamling levereras plasten till energiåtervinning
med lastbil. Enligt uppgift från energiåtervinnare fraktas ca 30 ton per gång i lastbilen. Plasten rivs sedan
till små bitar, förbränns och återanvänds som el och värme.
Med orten Kurikka som exempel (högst mjölk- och köttproduktion i BA-området) med 282 km till Riihimäki,
337 km till Varkaus blir medeltalet 310 km för transporten till förbränning. Bränsleförbrukning med lastbil
ger därför 0,00075 ton x 0,0374 kg/tonkm x 310 km = 0,0086 kg.
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I Sverige så ska enligt SvepRetur en lantbrukare i norra Sverige inte ha längre avstånd än än 30 km (tre mil)
till insamlingsplatsen för jordbruksplast. Det finns också gårdshämtning av lantbruksplast i samband med
den lokala insamlingen kan beställas mot ett självkostnadstillägg (73; 75).
Utöver plastgranulatanläggningen i Vetlanda finns det återvinningsanläggningar i Halmstad och Motala
som materialåtervinner plastprodukter.
Förbränning av plast
För förbränningsprocessen av plasten användes en generell process från ecoinvent som heter:
”Waste polyethylene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyethylene, municipal
incineration | Cut-off, S_with energy recovery”. (148)

10.3.

Scenario för förvaring i storsäck

Figur 49. Processer som ingår i scenariot med krossensilering och förvaring i storsäck
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10.3.1. Tröskning och transport till gård
Som i scenario två med lagring i plastslang utgås det i det tredje scenariot från att spannmålen skördas
med en fukthalt på 34 %, vilket för den funktionella enheten på 1 ton torrsubstans innebär att den skördade
spannmålsmängden är 1,515 ton. Dieselförbrukningen vid tröskningen är även den samma som i scenario
två, vilket innebär 3,98 kg bränsle i de finländska områdena och 6,52 kg i de svenska och norska.
I likhet med slangsscenariot antas även transporterna från åker till gård, och för entreprenören till gården
vara de samma. Bränsleförbrukningen blir därmed 0,40 kg för transporten av det skördade spannmålen till
gården med en 10 tons kärra, medan 0,09 kg bränsle går åt för packar- entreprenörens transport till och
från gården. Entreprenören antas i likhet med scenario två hämta med sig all utrustning för att kunna utföra
krossensileringen, d.v.s. maskin, säckar och syra.

10.3.2. Packning med frontlastare
Medan entreprenören driver traktorn som är kopplad till krossen/packaren, sköts påfyllning av det
skördade spannmålet med hjälp av en traktor utrustad med frontlastare. I scenariot antas spannmålen tas
från en sädeshög med frontlastare som sedan töms i krossens matartratt.
För frontlastarens bränsleförbrukning används samma data som för slangen i kapitel 10.2.4, d.v.s. 0,10
kg/min och tidsåtgång uppskattas till 9 minuter. Det behövs därför 0,10 kg/min * 9 min = 0,9 kg bränsle
för att lasta studiens 1,515 ton spannmål.

10.3.3. Krossning och packning av storsäck
Enligt uppskattning från utvecklaren av packningsmaskinen är energiförbrukningen ca. 5 % mera än vid
packningen av slang. Detta har modellerats i SimaPro genom att öka på tidsåtgången vid packning. Då
tidsåtgången för krossensilering av 1 ton spannmål i slang är 5 minuter så blir det vid krossensilering i säck
5 minuter och 15 sekunder per ton spannmål. Bränsleförbrukningen är samma som för slangen 0,26 kg
diesel per minut, vilket ger bränsleåtgång 1,36 kg per ton spannmål.
Vid packningen kommer man att behöva byta säck på packaren. Denna tidsåtgång har uppskattats till ca.
10 minuter. I nuläget går traktorn på tomgång så länge man byter packaren, men enligt diskussioner med
utvecklaren av packaren kommer en färdig modell troligen vara konstruerad så att krossen kan gå
kontinuerligt, och packaren är utrustad med en buffert som tar emot den krossade spannmålen under
säckbytet. Den färdigutvecklade maskinen förväntas därför inte använda längre tid än packning i slang.
(113)
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10.2.5.1 Yttersäck
Densiteten av fodret som packas i säck antas vara 1000 kg/m3 på basen av
litteraturkällor som redovisas i kapitlet för slang. Som material till
yttersäcken används polypropen (PP), och säcken beräknas kunna
återanvändas tre gånger.
På basen av olika leverantörers data (se tabell 24) fås ett viktmedelvärde
på 1,9 kg/säck för 1000 kg spannmål. För 1515 kg spannmål och med
användning 4 gånger ger detta vikten 0,72 kg yttersäck per funktionell

Tabell 24. Vikten på
storsäckar.
1,8 kg

(Zymotec)

ca 2 kg

(Blue Pack)

1,79 kg

(Rautakesko)

2,056 kg

(Boxon)

enhet.

Energi för tillverkning och montering
Yttersäcken består av vävd polypropen. Vävd polypropen tillverkas genom en serie processer som börjar
med extrudering av en plastfilm från polypropengranuler. Plastfilmen skärs sedan i band och rullas upp på
rullar. Banden används sedan vid en vävmaskin som antingen är av cirkulär typ eller som väver en matta.
De största tillverkarna av vävd polypropen finns i Indien och Kina.
I denna studie hittades inga tillförlitliga data för vävning av polypropen. Enligt flertalet källor är det små
skillnader i energiåtgången för vävning beroende på material. Eftersom data för vävning av polypropen
saknas användes istället data för vävning av polyester från rapporten ‘Streamlined Life Cycle Assessment
of Two Marks & Spencet plc Apparel Products”, skriven av Environmental Resources Management, 2002,
England. (151)
Hela processen för vävning konsumerar 12,60 kWh per kg material (rullning – 1,19 kWh/kg, inslag – 3,8
kWh/kg, vävning - 7,6 kWh/kg). Beräknad elåtgång 9,07 kWh för funktionell enhet för vävning. (151)
För extrudering av plastfilmen som skall bli till trådar används data från Ecoinvent. Enligt processen
‘Extrusion, plastic film’ i Ecoinvent så går det åt 0,66 kWh elektricitet och 0,8 MJ värmeenergi för att
extrudera 1 kg plastfilm. Beräknad energiåtgång är därför 0,495 kWh elektricitet och 0,6 MJ värme för
funktionell enhet för extrudering. (148)
Efter att materialets vävts transporteras det vidare. I denna studie har en tillverkare i Österbotten valts för
studien, som enligt egna uppgifter importerar det vävda polypropen tyget och monterar (svetsar och syr)
det med innersäcken i fabriken.
Energi för transport
Råvarorna till tillverkningen av väven för yttersäcken kommer i form av plastgranuler, d.v.s. i kornform.
Tillverkning av plastgranuler finns både i och utanför Europa. För tillverkningsskedet fram till vävning har
data från EcoInvent använts och däri ingår (148):
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Tillverkning av plastgranuler från råmaterial (utvinning av råolja samt raffinering) till färdiga plastgranuler
som transporteras till fabriken på en global marknad. I transporten ingår frakt med frakttåg, lastbil och
transoceaniskt fartyg.
Väven till säcken tillverkas vanligen i Östeuropa eller Asien och transporteras till fabrik i Finland
(Österbotten) för montering. I den här studien valdes tillverkningsplatsen till södra Indien (Polyspin i South
Cholapuram) och transporten sker sjövägen till Europa (Tuticorion – Hamburg, 14000 km). Från Europa
transporteras säckväven med lastbil till Österbotten (1800 km). För processdata för transporter användes
Ecoinvent. (148)
Det beräknas att yttersäcken hämtas upp tillsammans med innersäcken av entreprenören, alternativt
bonden, tillsammans med ensileringsmedlet. Frakten sker med paketbil och är närmare beskrivet i kapitlet
10.2.5.1. För bränsleförbrukning vid transport från fabrik till butik med lastbil användes data från Ecoinvent
kombinerat med data från en litteraturkälla till 0,0374 kg/tonkm, medan bränsleåtgången för
paketsbilstransport mellan butik och gård beräknades som 0,32 kg/tonkm.
Bränsleåtgången för lastbilstransporten av yttersäcken beräknades därför som 0,00072 ton * 0,0374
kg/tonkm * 83 km = 0,002 kg, medan paketsbilstransporten utgjorde 0,0072 ton * 0,32 kg/tonkm * 26 km
= 0,006 kg.

10.2.5.1 Innersäck
Densiteten av fodret som packas i innerslangen antas på samma sätt vara
1000 kg/m3, och som material i innersäcken används plastmaterialet LDPE
(lågdensitets polyeten). Data för vikt på innersäckar kan ses i tabell 25.
Medelvärdet blir 0,84 kg för 1000 kg säd, och mängden LDPE som behövs
för den funktionella enheten blir därför 1,27 kg. Innersäcken används i
motsats till yttersäcken endast en gång.

Tabell 25.
innersäckar.

Vikten

på

1 kg

(Accon)

0,9 kg

(113)

0,615 kg

(Zymotec)

Energi för tillverkning och montering
Tillverkning sker enligt samma metod som för slangen som består av samma material, högdensitets
polyeten (HDPE). För tillverkningsskedet av innersäcken har data från Ecoinvent använts och däri ingår
(148):
Tillverkning av plastgranuler från råmaterial (utvinning av råolja samt raffinering) till färdiga plastgranuler
som transporteras till fabriken på en global marknad. I transporten ingår frakt med frakttåg, lastbil och
transoceaniskt fartyg.
Medel av litteraturkällor samt uppgifter från fabrik för tillverkning av innersäcken från granuler till produkt
ger 640 kWh/ton. Med behövlig vikt 1,27 kg ger detta 0,81 kWh för den funktionella enheten.
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Tillverkning av säckar finns på många orter. I denna studie har en österbottnisk tillverkare av inner- och
yttersäckar valts som exempel.
Energi för transport
Den färdiga säcken fraktas från fabrik, i detta fall belägen i Österbotten, Finland till försäljningspunkten,
var säckar av denna typ säljs. Frakten sker med lastbil.
Det beräknas att innersäcken hämtas upp tillsammans med yttersäcken av entreprenören, alternativt
bonden, tillsammans med ensileringsmedlet. Frakten sker med paketbil och är närmare beskrivet i kapitlet
10.2.5.1. För bränsleförbrukning vid transport från fabrik till butik med lastbil användes data från Ecoinvent
kombinerat med data från en litteraturkälla till 0,0374 kg/tonkm, medan bränsleåtgången för
paketsbilstransport mellan butik och gård beräknades som 0,32 kg/tonkm.
Bränsleåtgången för lastbildstransporten av innersäcken beräknades därför som 0,00127 ton * 0,0374
kg/tonkm * 83 km = 0,004 kg, medan paketsbilstransporten utgjorde 0,00127 ton * 0,32 kg/tonkm * 26 km
= 0,011 kg.

10.2.5.1 Ensileringsmedel
Syra tillsätts i samband med krossningen i samma mängd som i scenario två med krossensilering i plastslang
(se kapitel 10.2.5.2 för noggrannare beskrivning). Totalt beräknas det gå åt 1,88 kWh till tillverkning av AIVsyran, medan bränsleförbrukningen för transporten från fabrik till butik, och från butik till gård beräknades
som 0,08 kg + 0,06 kg = 0,14 kg.

10.3.1. Frontlastare till utfordring
Vid utfordringen öppnas yttersäcken och innersäcken skärs upp, Körtiden med traktor uppskattas till 10
min. Som tidigare beräknas frontlastarens bränsleförbrukning uppgå till 0,10 kg/min, vilket ger en
bränsleförbrukning på 0,10 kg/min * 10 min = 1,0 kg.

10.3.2. Transport av avfall till förbränning
Avfallsrransporten följer samma process som för slang. Största delen av jordbruksplasten samlas in via en
kampanj årligen och plasten hämtas från gården. Detta gäller nästan 90 % av all jordbruksplast som
avfallshanteraren tar hand om. Den insamlade plasten körs till energiåtervinning med lastbil. Enligt uppgift
från energiåtervinnare fraktas ca 30 ton per gång med lastbilen. De senaste åren har återvinningen skett
på Fortum i Riihimäki och Varkaus. Plasten rivs till små bitar, förbränns och återanvänds som el och värme.
Med orten Kurikka som exempel (högst mjölk- och köttproduktion i BA-området) med 282 km till Riihimäki,
337 km till Varkaus blir medeltalet 310 km för transporten till förbränning.
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Bränsleförbrukning med lastbil ger därför (0,00127+0,00072) ton x 0,0374 kg/tonkm x 310 km = 0,02 kg.
För förbränningsprocessen av plasten användes en generell process från ecoinvent som heter:
” Waste polyethylene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyethylene, municipal
incineration | Cut-off, S_with energy recovery”. (148) samt
“Waste polypropylene {RoW}| treatment of waste polypropylene, municipal incineration with energy
recovery | Cut-off, S” (148)
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11.

Resultat

De tre metoderna torkning i spannmålstork, krossensilering i slang och krossensilering i storsäck
modellerades i SimaPro och jämfördes med varandra. De kategorier som jämfördes var
global uppvärmning (växthuseffekt),

försurning,

övergödning,

fotokemisk

ozonbildning

och

ozonnedbrytning. I figur 50 kan man se resultaten. Torkning i spannmålstork hade största miljöpåverkan i
kategorierna global uppvärmning och nedbrytning av ozon i atmosfären av de tre metoderna. Minst
påverkan hade torkning i spannmålstork i de övriga kategorierna. I alla övriga kategorier hade
krossensilering i storsäck den högsta miljöpåverkan. Krossensilering i slang hade i alla kategorier mindre
påverkan än krossensilering i storsäck.
Processträden för de olika scenarierna innehåller de processer som bidrar till de olika
miljöpåverkanskategorierna. Processernas miljöpåverkan visas med en tre procents cut-off regel, dvs. alla
processer som bidrar med mindre än tre procent till totala miljöpåverkan visas inte.

Figur 50. Miljöpåverkan för de tre olika metoderna torkning I spannmålstork, krossensilering i slang och
krossensilering i storsäck.
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11.1.

Global uppvärmning

I kategorin global uppvärmning hade torkning i
spannmålstork den högsta miljöpåverkan. Figur 50 visar
processträdet för torkning och de processer som bidrar
till

global

uppvärmning

(visualiserat

1p
Livscykel för torkning
av spannmål 22%
78,9 kg CO2 eq

som

koldioxidekvivalenter) med en tre procents cut-off
regel, dvs. alla processer som bidrar med mindre än tre
procent till totala miljöpåverkan visas inte. Den största
bidragande processen är själva torkningen, och den

1p
1 ton TS spannmål,
torkning 22%
78,9 kg CO2 eq

energi som används för torkning visas i figuren som en
tjock röd pil. Total mängden koldioxidekvivalenter för
1,28E3 kg
Tröskning av
spannmål, Finland

livscykeln är 78,9 kg.

12,9 kg CO2 eq

119 kg
Torkning av
spannmål, 1 kg vatten
avdunstat
61,4 kg CO2 eq

15,2 kg
Light fuel oil {Europe
without Switzerland}|
market for | Cut-off, S

36 MJ
Electricity, low voltage
{FI}| market for |
Cut-off, S

8,11 kg CO2 eq

2,55 kg CO2 eq

Figur 51. Processer som bidrar till global uppvärmning
vid torkning i spannmålstork.

11.2.

Ozonnedbrytning

I miljöpåverkanskategorin ozonnedbrytning hade
scenariot med torkning av spannmål den största
miljöpåverkan. I figur x kan man se bidragen från de
olika processer som ingår, angivet i CFC11ekvivalenter (fluortriklormetan, freon).
I figur 52 ingår samma samma processer som den
för

global

uppvärmning,

med

tillägget

förbrukningen av den elektricitet som används vid
krossningen av torkad spannmål.

Figur 52. Processträd för bidrag till ozonnedbrytningen
vid torkning.
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11.3.

Bildning av marknära ozon

Scenariot med krossensilering i storsäck hade den största miljöpåverkan på bildning av marknära ozon. I
programvaran SimaPro presenteras bildning av marknära ozon i två olika kategorier, dess effekt på
mänsklig hälsa samt dess effekt på ekosystem. Processschemat ser dock lika ut för de båda och kan ses i
figur 53. Miljöpåverkan anges i kväveoxidekvivalenter (NOx).
Figur 53 visar att de största bidragande processerna kommer från tillverkningen av myrsyra samt åtgången
av elektricitet för tillverkningen av yttersäcken. Eftersom yttersäcken vävs av polypropen i Indien, har
elektricitet på en global marknad använts i analysen, vilket representerar en mix av olika sorters
elproduktion.

Figur 53. Processträd för krossensilering i storsäck – bildning av marknära ozon
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11.4.

Försurning

Studien visade att scenariot med krossensilering i storsäck hade störst miljöpåverkan på försurning, se figur
54. I figur x kan man se att de processer som bidrar mest är tillverkning av myrsyra för ensileringsmedlet
och elanvändningen vid tillverkning av yttersäcken. Man kan även se att förbränningen av plastavfall och
den genererade värmeenergin har en positiv effekt på försurningen.

Figur 54. Processträd för krossensilering i storsäck - försurning

11.5.

Övergödning

Övergödning visas i två kategorier, som fosforekvivalenter för övergödning i sötvatten och
kväveekvivalenter i marin övergödning. I denna studie har krossensilering i storsäck den största påverkan
på båda kategorierna. I figur 55 visar processträdet för övergödning i sötvatten. Den process som bidrar
mest är tillverkningen av myrsyra för ensileringsmedlet. I figur 56 ser man processträdet för marin
övergödning. Det ser överlag ut på samma sätt som för sötvattensövergödning, men där bidrar även
bränsleförbrukningen vid tröskning.
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Figur 55. Processträd för krossensilering i storsäck – Övergödning i sötvatten

Figur 56. Processträd för krossensilering i storsäck – Marin övergödning.
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11.6.

Myrsyra

Tillverkningen

av

myrsyra

som

används i ensileringsmedlet bidrar
med en stor del av den totala
miljöpåverkan i analysen. Figur 56
visar

produktionsprocessen

för

myrsyra. Man kan se att det i
tillverkningsprocessen

är

produktionen av kolmonoxid som står
för den absolut största delen av
miljöpåverkan. För produktion av ett
kilogram myrsyra behövs 0,614 kg
kolmonoxid.
databasen
Megajoule

så

Enligt

Ecoinvent

behövs

ca

elektricitet

för

8,46
att

producera ett kilogram kolmonoxid,
vilket motsvarar ca 2,35 kWh.

Figur 57. Processträd för tillverkning av myrsyra.
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12.

Känslighetsanalys

12.1.

Fukthalt vid skörd

Om man har en högre fukthalt på spannmålen vid tröskning för torkning påverkas slutresultaten i studien.
Om man analyserar resultaten för skörd vid 22, 25 samt 28 procents fukthalt, ser man i figur 58 en betydlig
skillnad på miljöpåverkan.

Figur 58. Torkning vid olika fukthalter.

Om man i figur 59 analyserar den högsta fukthalten (28 %) mot krossensileringsmetoderna ser man att i
miljöpåverkanskategorin

global

uppvärmning

får

en

hög

miljöpåverkan

gentemot

krossensileringsmetoderna.

Figur 59. Torkning vid 28 % jämfört med krossensilering.
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13.

Diskussion

13.1.

Torkning med förnyelsebara bränslen

I denna studie beaktades inte att torka spannmål med förnyelsebara bränslen istället för fossila. Man kan
dock i SimaPro göra en snabbkontroll genom att byta ut förbränningen av brännolja mot värmeenergi från
träflis. Processen som användes heter ”Heat, district or industrial, other than natural gas {RoW}| heat
production, softwood chips from forest, at furnace 300kW | Cut-off, S” (138). Värmemängden har
beräknats till 4,85 MJ per kg avdustat vatten enligt ett medeltal från källorna (134), (108). I figur 60 ser man
att påverkan på global uppvärmning, där torkning med brännolja tidigare hade den största påverkan,
sjunker drastiskt, även i många andra kategorier får torkningen den lägsta miljöpåverkan. Dessa resultat
kan dock ej betraktas som definitiva, utan mera som riktgivande.

Figur 60. Torkning vid med förnyelsebara bränslen.

13.2.

Krossensilering utan ensileringsmedel

När man började rundbala grovfoder använde man alltid tillsatsmedel. Numera har man lärt sig tekniken
och det är möjligt att rundbala grovfoder utan tillsatsmedel. Man kunde troligen klara sig utan eller med
mindre tillsatsmedel om man lyckas packa bort all luft mellan kärnorna, speciellt för att lagra spannmål
som används under den kalla perioden. (113)
En analys av hur krossensileringsmetoderna presterar i jämförelse med torkning ifall ensileringsmedlet
lämnas bort kan ses i figur 61.
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Figur 61. Krossensilering utan tillsatsmedel.

13.3.

Olika ensileringsmedel

Som konstaterats tidigare i rapporten är användningen av myrsyra förbjuden i Sverige, där man oftast
använder propionsyra. Man kan även använda melass som ensileringsmedel. I figur 62 ser man en
jämförelse mellan olika ensileringsmedel som behövs för den funktionella enheten. Dessa resultat kan dock
endast ses som riktgivande eftersom man inte har grundligt undersökt exakta mängder som behövs av
propionsyra samt melass, samt hur dessa ämnen är uppbyggda i ecoinventdatabasen.

Figur 61. Krossensilering utan tillsatsmedel.
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13.4.

Slutord

Krossensilering av spannmål påverkar miljön på andra sätt än traditionell torkning. Gällande global
uppvärmning är krossensileringsmetoderna generellt bättre, men i andra kategorier är torkningen bättre.
Detta kan troligen härledas till att i krossensileringsmetoderna förbrukas plastprodukter och
ensileringsmedel, mot att i torkningen förbrukas endast bränsle och elenergi.
Denna studie utfördes samtidigt som tekniken för att krossensilera i storsäck utvecklades, vilket i retrospekt
kanske inte var det bästa tillvägagångssättet, eftersom man inte kunde veta hur den slutgiltiga metoden
för krossensilering i storsäck skulle se ut. Eftersom resultaten i denna rapport är baserade på fiktiva
scenarion och inte gjorda på kommersiella produkter, bör resultaten ses som riktgivande och ej definitiva.
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