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Utsläppen av växthUsgaser i 
sverige beräknades till 65.7 mil-
joner ton år 2006, uttryckt som 
koldioxidekvivalenter. ungefär 13% 
av växthusgaserna kommer från 
jordbruket, som är den största käl-
lan till utsläpp av lustgas och metan. 
[bild1] sedan 1990 har dock jord-
brukets utsläpp av växthusgaser re-
ducerats med 10%, framförallt på 
grund av minskad djurhållning och 
minskad kvävegödsling. Målet är att 
utsläppen av växthusgaser i sverige 

skall minska med minst 4% från 
1990 till 2012. År 2050 bör utsläp-
pen i sverige vara lägre än 4.5 ton 
koldioxidekvivalenter per invånare 
och år, för att därefter minska ytter-
ligare. idag är utsläppen drygt 7 ton 
koldioxidekvivalenter per invånare 
och år.

vid slU i alnarp pågår forsk-
ning för att mäta växthusgaser från 
djurstallar [bild2]. under 2007 
gjordes mätningar i ett mjölkkostall 

samt i ett slaktgrisstall. utsläppen av 
metan från mjölkkostallet var 7 kg 
koldioxidekvivalenter per ko och 
dag. Mätningar i andra länder visar 
att det är stor variation i utsläpp från 
djurstallar [tabell]. Det är mycket 
osäkert att överföra resultat från 
djurstallar i andra länder till svenska 
förhållanden eftersom foderstater, 
inhysningssystem, utgödslingssys-
tem och klimat skiljer sig åt.

Den globala temperaturen vid markytan har ökat med 0.74 oC de senaste 100 
åren. Med mycket stor sannolikhet är ökningen orsakad av människans utsläpp av 
växthusgaser. Om utvecklingen fortsätter utan åtgärder kan den globala tempera-
turen vid markytan öka med 4 oC de kommande 100 åren.

Bild 1. Olika källor till utsläpp av växthusgaser i Sverige. Källa: Naturvårdsverket

Lustgas bildas av mikroorganismer 
vid omvandling av kväve. Utsläpp av 
lUstgas från jordbrUket kommer 
framförallt från kväve i marken och 
påverkas bland annat av hUr mycket 
stallgödsel och mineralgödsel som 
används vid odlingen. en mindre del av 
lUstgasUtsläppen kommer från göd-
selhanteringen i stall och lager. hUr 
mycket som avges beror på närvaron 
av mikroorganismer, tillgång på syre 
och nitrit/nitrat samt tillgång på or-
ganiskt material. 

Metan bildas av mikroorganismer 
vid nedbrytning av kolhydrater i ex-
empelvis foder och gödsel. metan-
Utsläppen kommer framförallt från 
nötkreatUrens matsmältning, men 
prodUceras även från nedbrytning 
av gödsel i stall och gödsellager. 
metangasprodUktionen från gödsel 
beror bland annat på hUr lätt göd-
seln bryts ned, tillgång på syre, ph, 
temperatUr och lagringstid. 

Utsläpp av växthugaser  
från svenska djurstallar



grisstall kommer ca 30% av metan-
utsläppen från djuren och 70% 
från gödseln. nästan all metan från 
fjäderfästallar kommer från gödseln. 
utsläppen från stallet påverkas av 
hur gödseln hanteras. system där 
gödseln hanteras i flytande konsis-
tens avger mer metangas och min-
dre lustgas än system där gödseln 
hanteras i fast form tillsammans med 
strömedel. att lagra gödsel tillsam-
mans med strömedel i djupströbäd-
dar inne i stallet ger förmodligen 
högre utsläpp av både metan och 
lustgas.

tänkbara åtgärder för att min-
ska utsläppen från gödsel i djurstal-
lar är att gödsla ut ofta och lagra 
gödseln i en behållare med gastät 
täckning. i sverige är de flesta ut-
gödslingssystemen redan utformade 
för minst daglig utgödsling, medan 
man i andra länder ofta lagrar göd-
seln längre tid under spaltgolv inne 
i stallet. En annan åtgärd som kan 

minska utsläppen är att kyla 
gödseln i stallet, något som 
redan förekommer i svenska   
grisstallar.
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LÄs Mer:

Metan bildas vid nötkreaturens 
fodersmältning och kommer alltid 
att bildas hos en väl fungerande 
idisslare. när fodret jäses i våm-
men bildas metan av mikrober och 
kommer ut med luften när korna 
rapar.  Det finns möjligheter att 
minska metanproduktionen 
hos en ko även om det är 
svårt att åstadkomma stora 
förändringar. Mer kraft-
foder innebär tillförsel av 
en större mängd lättlösliga 
kolhydrater som socker och 
stärkelse. Detta medför en 
större produktion av propri-
onsyra i våmmen vilket led-
er till minskad produktion 
av metan. Ett grovfoder som 
innehåller relativt mycket stärkelse 
är majsensilage. En ökad använd-
ning av majsensilage till mjölkkor 

kommer därför att minska kornas 
metanutsläpp. Ett annat sätt är att 
öka mängden fett i kornas foderstat. 
Ökar man mängden fett till korna 
från 400 gram per dag till 800 gram 
per dag minskar metanavgången 
med cirka 12% per ko och år. 

korna bidrar Med 80-90% av 
metanutsläppen från stallet. Rest-
en kommer från gödseln. Från ett 

[Tabell] Utsläpp av metan- och lustgas från djurstallar. 
Resultaten är omräknade till kg koldioxidekvivalenter
per djur och dag.

Metangas Lustgas

stall för

Mjölkkor 5 – 10 0.05 – 0.50

slaktgrisar 0.03 – 0.10 0.01 – 0.11

Värphöns 0.004 – 0.022 0.01 – 0.13

Bild 2. Mätning av växthusgaser i mjölkkostall utförda av SLU i Alnarp.
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