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Sammanfattning 

ICA vill utveckla sitt miljöarbete i vattenfrågor. Denna rapport syftar till att öka 
medvetenheten hos ICA om verksamhetens miljöpåverkan genom att analysera 
vattenfotavtrycket – vanligen kallat Water Footprint – för ett livsmedel. Vattenfotavtryck är 
ett verktyg inom miljösystemanalys som används för att kartlägga sambandet mellan 
produktion och konsumtion av produkter och vattenanvändning. Studien visade att 
vattenfotavtrycken är ungefär 14 500 liter/kg och 16 500 liter/kg för svensk respektive 
irländsk nötfärs. Ursprunget till fodret samt vilka sorters vatten som används visade sig vara 
avgörande för vilka konsekvenser vattenfotavtryck ger upphov till. Utvärdering av de 
negativa konsekvenserna är en genomgående svårighet med vattenfotavtryck, en lösning kan 
vara att relatera vattenfotavtryck till den lokala vattenstressen samt hushållens 
vattenkonsumtion. 
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Analysis of blue and green water footprint for two types of beef from 
ICA 

Abstract 
ICA is one of the leading companies in retail trade in northern Europe and is established in 
Sweden, Norway and the Baltic countries. ICA is interested in developing the business 
environmental management by taking into account water-related issues. The purpose of this 
study is to illuminate the link between company activities of ICA and water use, by applying 
the tool of water footprint. It is an environmental systems analysis tool that was developed by 
Professor Arjen Y. Hoekstra at University of Twente and the Water Footprint Network and it 
is mainly used to calculate the consumption of fresh water that is linked to the consumption of 
a product. The water footprint concept covers three different types of water; blue, green and 
grey water, where the green water is rain water, blue water is fresh water and groundwater, 
and grey water is a theoretical volume of water consumed as a consequence of emission of 
pollutants. 
 
In this study, the blue and green water footprint of Swedish and Irish minced beef has been 
analyzed. The results showed that the total water footprint of Swedish minced beef is about 14 
500 liters per kg, of which about 14 200 liters is green water and 200 liters is blue water. 
About 98% of the water footprint is domestic since the majority of feed materials origins from 
Sweden. The total water footprint of Irish minced beef is about 16 500 liters per kg, of which 
about 15 000 liters is green water and 1 500 liters is blue water. Approximately 21 % of the 
total water footprint is external due to imports of water intense feed materials.  
 
Assessing the environmental and social impacts of the water footprint showed to be difficult 
because they are multidimensional. As an example, the consequences of a relatively small 
water footprint in countries with extremely scarce water may be severe, while a much larger 
water footprint in countries such as Sweden has a relatively small impact. In order to identify 
water footprints with the potential of causing major environmental and social impacts, data on 
regional water stress and water availability was used. For example, total household water 
consumption in water scarce Pakistan is about 58 liters per person and day, roughly 10 times 
lower compared to the U.S. This water is almost equivalent to the water footprint (52 liters 
per kg) in Pakistan caused by the production of Irish minced beef.  
 
The analysis section also showed that there are substantial difficulties in comparing water 
footprints of foods in order to identify products with minimum environmental impact. This 
has two main reasons: First, green water, i.e. evapotranspiration, is a part of the natural cycle 
of water which varies regionally. Secondly, foods are not always comparable, because 
different foods provide different nutrients. One solution would be to compare foods on the 
basis of a common denominator, e.g. animal based foods could be compared on the basis of 
protein content.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
ICA är ett av de ledande företagen inom detaljhandel i norra Europa och har butiker i Sverige, 
Norge och Baltikum. Företagets största affärsområde består i att köpa in varor från 
underleverantörer och sälja varorna vidare till butikerna. ICA:s verksamhet och ansvar 
sträcker sig långt utanför norra Europas gränser eftersom många av underleverantörerna har 
sin produktion i andra länder (ICA, 2010). En del av ansvaret rör de miljöfrågor kring 
matproduktion som på senare år har blivit aktuella, till exempel utsläpp av växthusgaser. En 
annan miljöaspekt, som troligtvis kommer bli viktig i framtiden, handlar om vattentillgångar 
och vattenanvändning.  Vatten är idag en bristande resurs i många delar av världen och 
efterfrågan på vatten ökar hela tiden.  

I led med att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling samt öka kunskapen om 
vattenproblematiken har ICA intresserat sig för att kartlägga vattenanvändningen för 
livsmedel utifrån ett livscykelperspektiv. Initiativet kan ses som ett komplement till ICA:s 
tidigare arbete inom miljöanalys där fokus bland annat legat på koldioxidutsläpp från det egna 
livsmedelssortimentet.  

I dessa analyser har ett så kallat koldioxidfotavtryck beräknats och kan beskrivas som ett 
verktyg för att analysera koldioxidutsläpp från en produkt med hänsyn till dess livscykel; från 
produktion till att varan står på hyllan i butiken. På samma sätt kan en produkts livscykel 
analyseras utifrån dess vattenanvändning, ett så kallat vattenfotavtryck. Denna typ av analys 
är meningsfull i flera avseenden; den ger en kvantitativ bild av vilka processer och produkter 
som är vattenkrävande, ökar medvetenheten om miljöbelastningen från olika processer och 
produkter samt skapar en större förståelse för den globala vattenproblematiken. En komplett 
analys av vattenfotavtryck innebär också en utvärdering av varje process utifrån 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att förbättra ICA:s kunskap om kopplingen mellan 
vattenanvändning och livsmedel.  
 

1.3 Frågeställningar 
Examensarbetet har som mål att besvara frågeställningar som: 

• Hur ser vattenfotavtrycket ut för nötkött från Irland och Sverige? 

• Finns det några generella kopplingar mellan vattenfotavtryck och koldioxidfotavtryck 
från nötkött? 

• Går det att utläsa mer från vattenfotavtrycken genom att använda sig av andra 
bedömningsgrunder så som vattenstress och proteininnehåll? 
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2 Metod och tillvägagångssätt 
 

2.1 Water Footprint som metod 
Water Footprint är ett verktyg för miljösystemanalys som har utvecklats av professor Arjen Y. 
Hoekstra vid universitetet i Twente, Holland, samt Water Footprint Network. Verktyget 
används för att beräkna konsumtionen av färskvatten som är kopplat till någon form av 
aktivitet. Vanligtvis finns det ett högre syfte med beräkningarna, så som att kartlägga 
vattenanvändningen kopplat till konsumtion av en produkt. En sådan analys förutsätter en 
sammanställning av alla betydande delprocesser av en produkts livscykel och slutlig 
beräkning av dess totala vattenanvändning (Hoekstra, et al., 2009). 
 
Det kanske mest betydelsefulla med att beräkna Water Footprint, eller på svenska, 
vattenfotavtryck, är att det blir möjligt att kartlägga hur virtuellt vatten, d.v.s. 
vattenanvändningen för produktion av varor, flödar mellan länder på grund av global handel. 
Hoekstra och Chapagain (2008) beskriver hur denna typ av kvantitativ kartläggning av 
vattenberoende kan användas för att se om den globala handeln kan spara vattenresurser och 
bidra till en effektivare användning av vatten. Den forskning som bedrivs av Water Footprint 
Network syftar oftast till att synliggöra hur konsumtion av importerade och exporterade 
vattenintensiva produkter inverkar på vattenresurser i olika delar av världen.  
 
Enligt Water Footprint Network finns det flera skäl för företag att kvantifiera den egna 
verksamhetens vattenfotavtryck. För det första så ökar det medvetenheten hos företag om 
verksamhetens påverkan på och beroende av vattenresurser. För det andra öppnar sig 
möjligheten till att ta strategiska beslut för att säkra verksamheten i leverantörskedjan. Det 
kan t.ex. handla om att välja nya underleverantörer som inte bedriver vattenintensiv 
verksamhet i områden med hårt belastade vattenresurser eller att identifiera vilka delar av 
leverantörskedjan som behöver effektiviseras. Det finns också en tredje aspekt som handlar 
om att förbättra företagets rykte genom att visa sitt engagemang i vattenfrågor (Water 
Footprint Network 2010b). 
 
Figur 1 ger en bild av hur en köttprodukts totala vattenfotavtryck (WF) beror av alla 
delprocesser i leverantörskedjan till att konsumenten tillhandahåller varan. Den direkta 
vattenanvändningen, d.v.s. det direkta WF, är platsspecifikt för varje delprocess medan den 
indirekta vattenanvändningen, d.v.s. det indirekta WF, beror på vattenanvändningen vid 
föregående processer. Vattenfotavtrycken för varje delprocess kan vara av olika storlek och i 
figur 1 är de inte skalenliga (Hoekstra, et al., 2009). 
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Figur 1. Illustration av kopplingen mellan indirekt samt direkt vattenanvändning för 
framställning av kött 

Vattenanvändningen vid processerna i figur 1 kan sorteras utifrån tre kategorier av vatten. För 
den kvantitativa analysen urskiljs nämligen tre kategorier; blåvatten, grönvatten och 
gråvatten. Denna analys ligger sedan till grund för utvärderingen av processen ur ett 
hållbarhetsperspektiv. I denna analys utvärderas vattenfotavtrycken kvalitativt utifrån 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter (Hoekstra, et al., 2009). 

2.1.1 Blåvatten 
Den första av kategorierna av vatten kallas blåvatten och syftar på det grundvatten eller 
färskvatten från sjöar och vattendrag som används i en process där vattnet: 

• avdunstar 

• assimileras i en produkt 

• inte återförs till sitt ursprungliga avrinningsområde 

• återförs till sitt ursprungliga avrinningsområde men under en annan säsong (t.ex. under 
en våt period) 

Utifrån denna definition kan den totala mängden blåvatten för en process uttryckas som i 
ekvation 1: 

 

(1) 

Vid analyser av vattenfotavtryck för grödor är det blå vattenfotavtrycket kopplat till 
användning av konstbevattning. Det är viktigt att poängtera varför mängden blåvatten som 
används för odlingsprocesser i teorin inte är exakt densamma som bevattningsmängden. Detta 
beror bland annat på att en del av vattnet som används för bevattning inte avdunstar eller 
assimileras utan återförs till sitt ursprungliga avrinningsområde, som tidigare nämnts. Det är 
svårt att både mäta och modellera hur stor mängd blåvatten som faktiskt avdunstar vilket gör 
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att mängden blåvatten ofta sätts lika med mängden bevattningsvatten (Hoekstra & Chapagain, 
2008). Enheten för blåvatten i en process är volym per tidsenhet (Hoekstra, et al., 2009). 

2.1.2 Grönvatten 
Den andra kategorin av vatten kallas för grönvatten och är regnvatten som konsumeras vid 
odlingsprocesser. Kategorin avser den del av nederbörden som stannar i eller på jorden och 
som inte avrinner eller lagras som grundvatten. Grönvattnet avdunstar slutligen från jorden 
eller genom transpiration eller assimileras i plantorna. Den totala mängden grönvatten kan 
därför uttryckas som i ekvation 2: 

                 (2)  

Grönvattnet är vanligtvis endast intressant vid analys av odlingsprocesser eftersom det är 
kopplat till nederbörd, men det är viktigt att poängtera att grönvatten alltid utgör en betydande 
del av vattenfotavtrycket för en produkt som härstammar från någon form av jord- eller 
skogsbruk. Enheten för grönvatten i en process är volym per tidsenhet (Hoekstra, et al., 2009). 

2.1.3 Gråvatten 
Den tredje kategorin av vatten är det så kallade gråvattnet. Denna kategori representerar inte 
ett mått på verklig vattenkonsumtion utan ger ett mått på uppkomsten av föroreningar i en 
process. Gråvattnet definieras som den teoretiska mängd vatten som skulle behövas för att 
blanda ut föroreningar så att vattenkvaliteten hos mottagande vattentäkt inte överskrider 
bestämda gränsvärden. Det är viktigt att förstå att föroreningar från en process inte behöver 
hamna i ett avloppsvatten för att gråvatten ska beräknas (Hoekstra, et al., 2009). 
 
Ekvation 3 kan användas för att beräkna mängden gråvatten: 

                                         (3) 

Variabeln L (massa/tid) motsvarar mängden föroreningar som uppkommer i processen, Cmax 
(massa/volym) är den enligt lag högst tillåtna koncentrationen av en förorenande substans i 
mottagande vattentäkt och Cnat (massa/volym) är den naturliga koncentrationen i vattentäkten. 
Den naturliga koncentrationen är den ursprungliga koncentrationen som är oberoende av 
mänsklig aktivitet. Om den förorenande substansen inte förekommer naturligt sätts Cnat = 0. 
Både den naturliga koncentrationen av en substans och lagstiftade gränsvärden skiljer sig 
mellan olika geografiska områden. Detta medför att den teoretiska mängden gråvatten från en 
process beror på det geografiska läget av processen. Enheten för gråvatten i en process är 
volym per tidsenhet (Hoekstra, et al., 2009). 

2.1.4 Beräkning av totala vattenfotavtrycket 
För att beräkna det totala vattenfotavtrycket, WFproc, tot , för en process så summeras de tre 
beräknade kategorierna av vatten enligt ekvation 4: 

                   (4) 
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Vanligtvis används inget grönvatten vid processer som inte är odlingsprocesser, d.v.s. WFproc, 

grön = 0. Om det finns ett högre syfte med beräkningarna, som att beräkna vattenfotavtrycket 
för en produkt, summeras WFproc, tot för de ingående processerna. På samma sätt kan 
systemanalysen utvidgas till att avse exempelvis en konsument eller en region. Enheten för 
det totala vattenfotavtrycket för en process är volym per tidsenhet (Hoekstra, et al., 2009). 

2.1.5 CROPWAT – verktyg för beräkning av evapotranspiration vid odling 
Jordbruket är den sektor som använder mest vatten vilket avspeglar sig i vattenfotavtrycket 
för all mänsklig aktivitet. Ungefär 86 % av människans vattenfotavtryck beror av 
vattenanändning vid bruk av odlingsmark. Beräkning av vattenfotavtryck inkluderar därför 
ofta vattenanvändning vid olika slag odling, t.ex. skogsbruk och spannmålsproduktion. För att 
uppskatta vattenfotavtrycket från dessa odlingar används vanligen en beräkningsmodell. Den 
mest förekommande modellen bygger på Penman Monteith – ekvationen som används för att 
beräkna evapotranspirationen från grödor och åkermark. I ekvationen ingår en mängd 
parametrar gällande odlingsklimat, sammansättning av odlingsjord och fysikaliska egenskaper 
hos grödan (Hoekstra & Chapagain, 2008). 
 
Penman Monteith – ekvationen ligger också till grund för datorprogrammet CROPWAT som 
används för att modellera evapotranspiration från grödor. I programmet beräknas grödans 
vattenbehov vid förhållanden då grödan växer optimalt och har god tillgång på vatten. Genom 
att summera den dagliga evapotranspirationen under hela växtperioden uppskattas den totala 
vattenanvändningen. Sedan fördelas den totala evapotranspirationen över den totala årliga 
skörden. Detta ger ett vattenfotavtryck i liter/kg för grödan (Hoekstra & Chapagain, 2008). 
 
Med hjälp av CROPWAT har Water Footprint Network byggt upp en databas med 
vattenfotavtryck för de vanligaste grödorna och livsmedelsprodukterna. Alla grödor har 
antagits växa under optimala förhållanden och det har inte tagits någon hänsyn till om 
bevattning används eller inte. Istället har det antagits att grödor som inte erhåller tillräckligt 
med vatten från nederbörd kompenseras med bevattning. Detta är ett antagande som påverkar 
noggrannheten för beräkningarna. Gråvatten är inte inkluderat i vattenfotavtrycken i 
databasen. Vattenfotavtrycken i databasen är angivna i m3/ton produkt (Hoekstra & 
Chapagain, 2008). 

2.1.6 Utvärdering av vattenfotavtryck ur ett hållbarhetsperspektiv 
Det kvantitativa vattenfotavtrycket som redovisas i tidigare avsnitt belyser få miljömässiga 
och sociala dimensioner och kan inte ensamt ge någon nyanserad bild av om en verksamhet är 
långsiktigt hållbar. Tillgången på vatten är dessutom globalt sett ojämnt fördelad. För att 
utvärdera vattenfotavtryck från ett hållbarhetsperspektiv är det viktig att ta hänsyn till följande 
aspekter: 

• vilka mängder och kategorier av vatten som konsumeras 

• var och under vilka perioder/vilken tidpunkt konsumtionen äger rum 

• lokala förhållanden/tillgång på vatten 
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I tabell 1 är de av Water Footprint Network rekommenderade frågeställningarna för 
utvärdering av hållbarhetsaspekter kring vattenfotavtryck samlade. 

Tabell 1. Sammanställning av frågeställningar från Water Footprint Manual för utvärdering av 
vattenanvändningen ur ett hållbarhetsperspektiv (Hoekstra, et al., 2009). 

 

 

 

2.2 Urvalsprocessen för livsmedel 
ICA:s livsmedelssortiment utgörs av en stor mängd olika sorters livsmedel varav 100 av dessa 
ingår i en tidigare studie från SIK som handlar om klimatpåverkan kopplat till 
livsmedelsproduktion. ICA vill öka sin kunskap om verksamhetens miljöpåverkan genom att 
analysera vattenanvändningen vid produktion av livsmedel samt kopplingen mellan 
koldioxidutsläpp och vattenanvändning. Vid detta projekts början var det inte bestämt vilka 
livsmedel som skulle analyseras. Istället upprättades tre kriterier som ansågs vara de 
viktigaste att ta hänsyn till: 

• Välja bland de livsmedel som analyserats i SIK-rapporten Global warming potential 
for 100 ICA private label food products  
 

Missgynnar vattenanvändningen den naturliga 
vegetationen och den biologiska mångfalden?  

Är vattenanvändningen lovlig med avseende på 
det lokala regelverket gällande uttag av 
färskvatten? 

Håller sig föroreningar i avloppsvatten inom 
lagstiftade gränsvärden eller är 
vattenanvändningen en bidragande faktor till att 
halten föroreningar i recipienten överskrider 
tillåtna gränsvärden? 

 

 

Är vattenanvändningen försvarbar i 
ett globalt perspektiv där 
vattenresurser är begränsade och 
hotar fundamentala kriterier för 
biologisk mångfald och för 
människan ett värdigt liv? 

 
Innebär vattenanvändningen att andra 
vattenanvändare missgynnas?  

Är det möjligt att effektivisera 
vattenanvändningen utan att minska 
produktiviteten? 

Tas det någon hänsyn till vattenbrist i operativa 
beslut? 

Är priset på vatten rimligt i förhållande till de 
lokala vattentillgångarna?  

Finns det andra användningsområden för vattnet 
som skulle resultera i högre ekonomisk 
lönsamhet? 

Lokalt och i avrinningsområdet 
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Exporteras produkter med lågt värde 
och stort vattenfotavtryck från 
områden med vattenbrist? 

Är produktens produktions- och 
konsumtionsmönster effektiva med 
hänsyn till att vattenresurser är 
begränsade och ojämnt fördelade 
globalt? 
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• Den globala fördelningen av vattenresurser 
 

• Tidigare studier inom Water Footprint 

Genom att utgå från livsmedel som ingår i SIK-rapporten öppnas en möjlighet att göra 
noggranna jämförelser mellan vattenkrävande och klimatpåverkande delprocesser i 
livsmedelsproduktionen. Produktionen av dessa 100 livsmedel visar på stora skillnader i 
klimatpåverkan vilket delvis illustreras i figur 2. Undersökningar har visat att framställning av 
animaliska produkter bidrar till höga koldioxidutsläpp jämfört med andra livsmedel 
(Daunfeldt et al., 2009).  

 

      Figur 2. Koldioxidutsläpp (i kg) för framställning av olika livsmedel (Daunfeldt, et al., 2009). 

När det gäller det andra och tredje kriteriet, så belystes det faktum att produktion av 
vattenintensiva varor i områden med kraftig exploatering av vattenresurser kan tänkas minska 
i framtiden (UNEP, 2007). Den globala fördelningen av vattentillgångar samt exploateringen 
av dessa illustreras i figur 3. Världens vattentillgångar är ojämnt fördelade och olika hårt 
belastade. I många delar av världen är efterfrågan på vatten större än tillgångarna. Stora delar 
av Europa, Asien, Afrika och Nordamerika har brist på vatten (UNEP, 2008).  

 

        Figur 1. Exploateringen av vatten i ett globalt perspektivbaserad på (UNEP, 2008). 
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Analyser inom Water Footprint har visat att det är stora skillnader mellan vattenkonsumtion 
vid framställning av olika typer av livsmedel, vilket tydliggörs i figur 4. Generellt sett är 
framställning av livsmedel med animaliskt ursprung väldigt vattenkrävande (Water Footprint 
Network, 2010). Detta urvalskriterium underlättar fastställandet av vilka livsmedelskategorier 
i ICA:s sortiment som riskerar att vara väldigt vattenresurskrävande. 

 

 Figur 4.  Genomsnittligt, totalt blått och grönt vattenfotavtryck (liter/kg) för olika livsmedel 
(Hoekstra & Chapagain, 2008). 

Utifrån ovanstående kriterier valdes två livsmedel ur ICA:s livsmedelssortiment:  

• Nötfärs från svenskt kött 

• Nötfärs från irländskt kött  

Dessa livsmedel valdes på grund av att köttproduktion är vattenkrävande och har en stor 
klimatpåverkan. Eftersom det är samma typ av livsmedel är de på många sätt jämförbara med 
varandra. Produktionen sker i olika länder vilket gör det intressant att jämföra 
vattenfotavtrycken och dess beståndsdelar. 

2.3 Generella avgränsningar 
För beräkning av vattenfotavtrycket från nötfärs av svenskt och irländskt kött har vissa 
gemensamma avgränsningar gjorts: 

• Gråvattnet har uteslutits från beräkningarna av två skäl. För det första är gråvattnet 
inte en verklig mängd vatten utan en teoretisk mängd. För det andra bör verktyget 
Water Footprint ses som ett komplement till konventionella analysverktyg, vilket gör 
att gråvattnet blir överflödigt. Gråvattnet speglar föroreningsmängder, vilket är 
miljöaspekter som täcks upp i en vanlig LCA-analys.  
 

• Beräkningarna har avgränsats till att endast inkludera användning av grön- och 
blåvatten i de mest signifikanta processerna. 
 

• Transporter och energianvändning är uteslutna från beräkningarna eftersom 
produktion av fossila bränslen och energi vanligtvis inte är vattenresurskrävande. 
Detta rekommenderas också av Hoekstra, et al. (2009). 
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• Arbetskraft och maskiner är uteslutna från beräkningarna vilket rekommenderas av 
Hoekstra, et al. (2009). 

De utvalda livsmedlen har vissa gemensamma nämnare i sin livscykel vilket gör det möjligt 
att utforma en övergripande systemgräns, se figur 5. Produktion av de utvalda livsmedlen har 
alla sitt ursprung från jordbruk, vilket följs av någon form av förädling, t.ex. 
boskapsuppfödning, slaktning, eller sköljning. Livsmedlen som når handeln bearbetas i vissa 
fall ytterligare, t.ex. finstyckning mm. Vattenanvändningen ser väldigt olika ut i 
delprocesserna. Vid jordbrukets odling konsumeras grönvatten och i vissa fall blåvatten. I de 
efterföljande processerna används vanligtvis blåvatten. Vid alla delprocesser kan det uppstå 
föroreningar vilket innebär att det också finns en viss gråvattenanvändning, men denna är, 
som tidigare nämnts, inte inkluderad i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Köttproduktion 
Det finns stora skillnader mellan olika produktionsformer av nötkött. Detta beror på att det 
finns en mängd olika uppfödningssystem där fodersammansättningen, tillväxttakten och 
produktionen varierar. För att skapa en så pass rättvis bild av vattenfotavtrycket för nötkött så 
är beräkningsunderlaget baserat på verkliga och jämförbara uppfödningssystem som finns i 
Sverige och Irland.  

3.1. Svensk köttproduktion 
I Sverige finns det ungefär 24 000 gårdar som föder upp nötkreatur varav 6 500 gårdar är 
mjölkproducerande (LRF, 2010). Trots det förhållandevis låga antalet mjölkgårdar så bidrar 
de med ungefär 70 procent av den svenska nötköttproduktionen. Vid mjölkgårdarna slaktas 
överskott av tjurkalvar och kvigor samt äldre mjölkkor (LRF & Sigill Kvalitetssystem AB, 
2002). Produktionen av mjölk från korna vid mjölkgårdarna har ökats vilket har lett till ett 
minskat behov av mjölkkor och därmed en lägre produktion av nötkött. Produktionsbortfallet 
har till viss del ersatts av köttproduktion med dikor. De flesta dikorna är korsningar från olika 
raser men även raser som bl.a. Charloais, Hereford och Aberdeen Angus förekommer (LRF, 
2010). 

Gröda  Livsmedel  

Grönvatten  

Jordbruk Förädling Handel 

Blåvatten

Gråvatten 

Konsument 

     Figur 5. Generella systemgränser för beräkning av vattenfotavtryck för de utvalda livsmedlen.
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För uppfödare finns det väldigt många uppfödnings- och utfodringsalternativ att välja mellan 
så som intensiv eller extensiv uppfödning, grovfoderbaserad (utgörs av hö/ensilage) eller 
kraftfoderbaserad (utgörs av spannmål) uppfödning. Vid den intensiva uppfödningen 
eftersträvas snabb tillväxt vilket gör det lämpligt att föda upp tjurar som kan konsumera stora 
mängder foder. Det har sedan länge varit standard att ge tjurarna mycket kraftfoder men det är 
möjligt att ersätta en stor del av denna med ensilage och vallfoder som utgörs av klöver, gräs 
och ärtväxter. Vid extensiv uppfödning är tillväxttakten lägre vilket förlänger 
uppfödningstiden och ökar foderbehovet. Djuren går på bete under minst en säsong. Ett annat 
alternativ är att föda upp kastrerade tjurar, så kallade stutar. Dessa kan gå ute och beta upp till 
två somrar före slakt. Vid uppfödning av köttraskvigor eftersträvas en långsam tillväxttakt. 
Fodret utgörs vanligen av grovfoder men under sommaren går de på bete (Taurus, 2008). 
 
I figur 6 presenteras de vanligaste uppfödningsalternativen med respektive foderåtgång.  

 
 
Figur 6. Olika uppfödningsalternativ med respektive foderåtgång (Taurus, 2008). 

3.1.1. Vattenflöden i produktionssystemet 
Tidigare studier av vattenfotavtryck från köttproduktion har visat att den största 
vattenanvändningen sker vid foderproduktionen och vid uppfödning då djuren konsumerar 
dricksvatten. Enligt den praxis som redovisas av Hoekstra, et al. (2009) bör all 
vattenanvändning som bidrar till 1 % eller mer av det totala vattenfotavtrycket inkluderas i 
beräkningarna. Vattenanvändningen vid senare processer i leverantörskedjan, som t.ex. slakt 
och processning är vanligtvis mycket låg och ligger normalt sett under 1 procentgränsen. I 
analysen av svenskt och irländskt kött är dock alla vattenkonsumerande processer medräknade 
för att ge nya perspektiv på vad som är ett stort respektive litet vattenfotavtryck.  I figur 7 
presenteras systemgränserna för beräkning av vattenfotavtrycket från svenskt nötkött.  

Systemet har avgränsats till att innefatta blå- och grönvattenanvändning som uppkommer vid 
odling av foder och framställning av livsmedelsprodukter vars biprodukter används som 
foderråvaror. Vid boskapsuppfödningen konsumerar djuren foder och dricksvatten. Vatten 
används också för rengöring av utrustning och stallar. Vid de efterföljande produktionsstegen 
slakt och processning används vatten till att kyla anläggningen samt för att rengöra utrustning 
(Wahlström, 2010; Jönsson 2010). Vid malning/processning av nötköttet har eventuell 
inblandning av vatten och fett bortsetts från. Detta betyder att beräkningarna i denna studie 
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bygger på att 1 kg nötfärs innehåller 1 kg nötkött. Den paketerade köttfärsen levereras 
slutligen till butik som har ett svinn på ungefär 5 %, vilket har tagits hänsyn till i 
beräkningarna. 

I varje produktionssteg uppkommer också olika föroreningar som är kopplade till användning 
av energi, gödsel, kemikalier mm. Det är möjligt att i analysen av vattenfotavtryck ta hänsyn 
till utsläppen av föroreningar genom att beräkna gråvattenanvändningen. I denna studie är 
dock gråvattnet inte inkluderat. 

  

 
 
 

3.1.2. Beräkningsunderlag 
I detta projekt skiljer sig analysen av vattenfotavtrycket något från många andra analyser 
inom området. Den främsta skillnaden beror på det faktum att denna analys rör 
köttproduktion, som är animalisk livsmedelsproduktion, och omfattar användning av en rad 
olika råvaror. Många andra analyser inom området behandlar vattenfotavtryck från en gröda 
där vattenanvändningen nästan helt är kopplad till en process, nämligen odlingsprocessen. 
Vattenanvändningen kan i dessa fall uppskattas med hjälp av CROPWAT. 

Beräkningsunderlaget för denna studie baseras istället på Water Footprint Networks databas 
(Hoekstra & Chapagain, 2008) med vattenfotavtryck för de vanligaste grödorna och 
animaliska produkterna. Den andra stora skillnaden är att tidigare analyser av animaliska 
produkter, som t.ex. av Chapagain och Hoekstra (2003), inte har tagit hänsyn till att 
foderråvaror har sitt ursprung i olika länder och att därmed vattenfotavtrycket för en animalisk 
produkt också är fördelat mellan olika länder . 

Underlaget för verksamheten vid svensk boskapsuppfödning är hämtat från verksamheten vid 
den konventionella mjölkproduktion och köttproduktion som beskrivs i fallstudien 
Livscykelanalys (LCA) av nötkött - en studie av olika produktionsformer (Cederberg & 
Darelius, 2000). I verksamheten studeras materialflöden vid intensiv uppfödning av 

   Boskaps-
uppfödning

Processning 

Regnvatten 
Konstbevattning 

Dricksvatten 
Vatten för underhåll 

  Biprodukter 

Odling av foder, 
produktion av 
livsmedel vars 

biprodukter 
genererar 

foderråvaror 

Förorenat vatten 

Slakt 

Vatten för rengöring  
Vatten för kylning 

Paketerad 
nötfärs

Livsmedel 

Figur 7. Systemgränser för beräkning av vattenkonsumtion vid produktion av nötfärs från svenskt kött.
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mjölkrastjurar som är en vanligt förekommande uppfödningsform i Sverige, se kategori 1 i 
figur 6. Köttproduktionen i studien baseras på två typer av uppfödning där den ena 
djurgruppen utfodras med grovfoder och den andra med spannmål.  

Uppgifter gällande slakt och processning baseras på verksamheten vid slakteriet Team 
Ugglarps i Hörby och processningsanläggningen Hilton Food Group i Västerås. 

3.1.3. Boskapsuppfödning i Halland – en fallstudie 
Analysen av det svenska nötköttets vattenfotavtryck har i denna studie baserats på en 
livscykelanalys av uppfödningen på en halländsk gård som beskrivs av Cederberg och 
Darelius (2000). Vid gården kombineras mjölk- och köttproduktion. Denna typ av uppfödning 
är mycket vanlig i Sverige vilket gör att fallstudien mycket väl avspeglar 
produktionsmetoderna vid svensk köttproduktion.  

Köttet härstammar från ungtjurar som föds upp uteslutande i stall och som slaktas vid 19 
månaders ålder. Ungtjurarnas födointag varierar med åldern. Under första levnadsveckan får 
kalvarna mjölk och mjölkersättning (kalvnäring) av märket Lactamat som köps in till gården. 
Lactamat består av bl.a. svenska biprodukterna vassle, ister men också brasilianskt 
sojaprotein. Vassle är en restprodukt som uppstår vid tillverkning av ost och ister är fett från 
gris.  

Kalven äter dessutom hö och kraftfoder av märket Krabat. Krabat, som köps in till den 
halländska gården, innehåller främst sojamjöl från Brasilien och rapsmjöl från Sverige, 
Tyskland och Danmark. I kraftfodret finns också palmkärneexpeller från Malaysia och 
betfiber från Sverige, Danmark och Polen.  Krabat finns inte längre på marknaden utan har i 
beräkningarna ersatts av Galax Utmärkt som har samma procentuella fördelning mellan de 
ingående råvarorna (Hellberg, 2010). Efter nio veckor slutar kalvarna med mjölk och 
mjölkersättning och går över till en kraftfoderbaserad föda som varar tills att djuren är sex 
månader gamla. Detta kraftfoder kallas Betfor som innehåller svensk, dansk och polsk 
betmassa och melass, vilket är restprodukter från sockerproduktion. 

Vid sex månaders ålder övergår djuren till den slutliga fodersammansättningen. I denna fas 
delas kalvarna upp i två grupper där hälften av djurgruppen går över till en spannmålsbaserad 
föda vilket innebär att fodersammansättningen består av en hög andel Betfor. Denna 
djurgrupp kallas för spannmålstjurar. Den andra hälften av gruppen får istället ett foder som 
till stor del består av ensilage och denna grupps benämns som grovfodertjurar. I tabell 2 listas 
den totala foderkonsumtionen för grovfodertjurar och spannmålstjurar.  

3.1.4. Beräkning av vattenanvändning vid foderproduktion och boskapsuppfödning 
Data för vattenfotavtryck för foderråvaror är hämtade från Water Footprint Networks egen 
databas (Hoekstra & Chapagain, 2008). Databasen innehåller inte bara generell data för 
vattenanvändningen vid odling av olika grödor samt framställning av animaliska produkter 
utan också specifik data för varje land. Dock är databasen inte fullständig och vissa av 
produkterna i kraftfodren finns inte tillgängliga. I dessa fall har vattenfotavtrycket för den 
ursprungliga grödan använts och allokeringarna i tabell 3 tillämpats vilket följer den praxis 
som beskrivs av Chapagain & Hoekstra (2004). 
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Tabell 2. Den totala foderkonsumtionen för grovfodertjurar och spannmålstjurar under hela livstiden 
(19 månader) (Cederberg & Darelius, 2000). 

Foderkonsumtion [kg/djur] Grovfodertjurar Spannmålstjurar 

Mjölk 35 35 

Kalvnäring (kraftfoder) 35 35 

Galax Utmärkt kalvfoder (kraftfoder) 94,5 94,5 

Hö 257 257 

Ensilage  1088 0 

Havre 1071 1132 

Korn 1071 1132 

Åkerbönor 147 496 

Betfor (kraftfoder) 82 276 

Mineraler 42 55 

Halm 886 908 
 
Torrsubstanshalten för spannmålen är 86 %, 100 % för ensilage (Cederberg, 2010), samt 90 % 
för kraftfoder (Hellberg, 2010).  
 
Tabell 3. Produkter från odling av grödor som ingår i kraftfodren samt allokering mellan dem 
(Cederberg & Darelius, 2000). 

Gröda Produkter Massallokering [%] Prisallokering [%] 
Sockerbeta Socker, betmassa, betfiber 66, 22, 12 83, 11, 6 
    
Sojaböna Olja, mjöl 20, 80 31, 69 
    
Raps Olja, mjöl 40, 60 67, 33 
    
Palmolja Palmolja, palmkärnolja, 

palmkärneexpeller 
77, 10, 13 83, 14, 3 

 
 
Alla vattenfotavtryck för foderråvaror finns samlade i tabell 9 i Appendix där den direkta 
vattenanvändningen vid boskapsuppfödningen utgörs av dricksvatten och vatten för underhåll 
och rengöring. Mängden dricksvatten har beräknats utifrån att vattenbehovet för ett nötkreatur 
uppgår till ungefär 4,5 liter/ kg torrsubstans konsumerat foder (Lundgren, 2003). Vatten för 
underhåll och rengöring av stallar är under hela livstiden ungefär 7 m3 per djur (Hoekstra & 
Chapagain, 2008). 

3.1.5. Beräkning av vattenanvändning vid slakt och processning 
Vid slakteriet Ugglarps i Hörby slaktas nästan uteslutande nöt men också en mindre del lamm. 
I slakteriet används vatten framförallt för att upprätthålla god hygien men det går också 
mycket vatten till kylsystemet. Vattenanvändningen på anläggningen uppgår till ungefär 
49 500 m3 per år (Jönsson, 2010). 
 
Vattenanvändningen har, på grund av de små mängderna lamm, endast allokerats utifrån det 
ekonomiska värdet för nötkött och biprodukter som uppstår vid slakt, d.v.s. 90 % för nötköttet 
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och 10 % för biprodukter. Den uppskattade mängden kött från djuren i studien är efter slakt 
normalt sett 228,5 kg/djur (Cederberg & Darelius, 2000). 
 
Den årliga produktionen av benfritt kött på slakteriet är ungefär 28 500 ton per år genom att 
anta att utbytet av ben- och fettfritt kött är 35 % (SIK, 2007).  

Hilton Food Group (HFG) i Västerås tar emot kött från olika slakterier och som sedan 
bearbetas och paketeras innan det levereras till butik. Vid processningen av köttet används 
vatten till stor del för rengöring av redskap och kylning. Den totala vattenkonsumtionen för de 
olika processerna uppgår till 35 400 m3 per år. HFG producerar framförallt nöt- och griskött 
och den årliga produktionen samt den ekonomiska allokeringen redovisas i tabell 4 
(Wahlström, 2010). 

Tabell 4. Produktionsvolymer och ekonomisk allokering för verksamheten på Hilton Food Group i 
Västerås (Wahlström, 2010). 

 

Producerad råvara Produktion ton/år Ekonomisk allokering 

Nötfärs 22 410 0,54 

Griskött 11 112 0,24 

Nöt, övrigt 4 473 0,22 

 
 
Den ekonomiska allokeringen är baserad på det årliga försäljningsvärdet för de olika 
råvarorna samt de årliga produktionsvolymerna. Försäljningsvärdet på nötfärs är uppskattat 
till 100 kr/kg, griskött 90 kr/kg, och övriga nötprodukter, 200 kr/kg (Mathem, 2010). 
Vattenanvändningen på anläggningen är allokerad mellan de producerade råvarorna genom att 
multiplicera varje råvaras årliga produktionsvolym med dess försäljningsvärde. Sedan 
divideras varje råvaras total årliga försäljningsvärde med hela verksamhetens årliga 
försäljningsvärde. 
 
Det finns ingen vattenanvändning i butikerna som är kopplad till nötfärshanteringen. Eftersom 
nötfärsen redan är färdigpaketerad när den levereras till butik, så används inget vatten i 
butiken (Zetterström, 2010). 

3.2. Irländsk köttproduktion 
Den irländska uppfödningen av nötkreatur skiljer sig från den svenska uppfödningen på flera 
sätt.  Till skillnad från den svenska uppfödningen stannar de irländska kalvarna hos sin 
mamma och diar i ungefär 8-10 månader. Efter denna tid avvänjs kalven från sin mamma och 
börjar beta utomhus på gräsängar. Kalvarna får också hö och ensilage och utfodras i öppna 
lador under årets kalla perioder (UK Agriculture, 2010). De irländska tjurkalvarna slaktas vid 
24 månaders ålder. 

3.2.1. Vattenflöden i produktionssystemet 
Vattenanvändningen för produktion av irländskt nötkött har, precis som i fallet med det 
svenska nötköttet, beräknats genom att analysera de mest vattenintensiva delprocesserna. Det 
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betraktade systemet, som illustreras i figur 8, är i stort sett det samma som för den svenska 
köttproduktionen. Systemet har avgränsats till att innefatta grön och blå vattenanvändning för 
produktion av foder och odling av grödor där biprodukter används som foderråvara. Till 
skillnad från den svenska uppfödningen betar ungtjurarna på gårdens betesmark en stor del av 
året. Denna betesmark evapotranspirerar vatten vilket också bidrar till det totala 
vattenfotavtrycket för köttet.  Dricksvattenanvändning och vatten för underhåll av djuren är 
också inkluderade i beräkningarna. Vattenanvändningen vid slakt och processning är, precis 
som i det svenska fallet, inkluderad i systemet. 

 
 

 
Figur 8. Systemgräns för beräkning av vattenkonsumtion för irländskt nötkött 

 
Vattenanvändningen för produktion av foderråvarorna till boskap har beräknats med hjälp av 
Water Footprint Networks (Hoekstra & Chapagain, 2008) databas innehållande 
vattenfotavtryck för grödor producerade i olika länder. Evapotranspirationen från betesmark 
som boskapen betar på ingår också i beräkningarna. För vattenanvändning vid slakt och 
processning har ingen irländsk verksamhet studerats, istället har verksamheten vid Ugglarps 
slakteri i Hörby och Hilton Food Group i Västerås studerats. Gråvattnet, d.v.s. förorenat 
vatten som eventuellt uppkommer vid varje delprocess, är inte medräknat. 

3.2.2. Beräkningsunderlag 
Beräkningsunderlaget för det irländska nötköttet är, precis som i det svenska fallet, baserat på 
Water Footprint Networks databas för vattenfotavtryck (Hoekstra & Chapagain, 2008). En 
viktig skillnad är dock att vattenkonsumtionen på betesmarken i det irländska systemet är 
uppskattat med hjälp av Mills studie (Mills, 2000) av evapotranspiration från irländska 
gräsängar. Underlaget för verksamheten vid uppfödningen är hämtat från verksamheten vid 
fem konventionella, irländska uppfödare som finns beskriven i artikeln Greenhouse Gas 
Emissions from Conventional, Agri-Environmental Scheme, and Organic Irish Suckler-Beef 
Units (Casey & Holden, 2006). Hos dessa uppfödare betar boskapen utomhus större delen av 
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året, men får också foder och ensilage som ett komplement. Genomsnittsvärden för data 
mellan de fem olika boskapsuppfödarna har använts i beräkningarna 

Uppgifter gällande slakt och processning har inte hämtats från irländska anläggningar utan har 
baserats på verksamheten vid slakteriet Team Ugglarps i Hörby och 
processningsanläggningen Hilton Food Group i Västerås.  

3.2.3. Boskapsuppfödning hos fem irländska uppfödare – en fallstudie 
 
De fem konventionella irländska gårdarna, som beskrivs av Casey och Holden (2006), har alla 
en snarlik verksamhet. Gårdarna föder upp ungtjurar på samma sätt med hjälp av dikor. En 
stor del av året går de irländska nötkreaturen på bete på gräsängar med foderkomplement 
bestående av ensilage och kraftfoder. Det irländska fodret består av betydligt färre 
ingredienser jämfört med det svenska fodret. Detta beror bl.a. på att de irländska kalvarna inte 
får mjölkersättning utan får en stor del av sin näring när de diar. Den totala 
råvaruanvändningen för framställning av foder till ungtjurar listas i tabell 5. 

 
Tabell 5. Total konsumtion koncentrerat foder för irländska ungtjurar under hela livstiden (Casey & 
Holden, 2006) 

Råvara Korn Vete Melass Raps Havre Soja Majs 
[Kg/tjur] 167 55,7 34,9 47,0 32,8 73,1 497 

 

Råvarorna har sitt ursprung i flera olika länder. Korn och vete är producerat i Storbritannien 
och Irland medan melass kommer från Indien och Pakistan. Från USA importeras raps, havre 
och majs. Raps importeras också från Uzbekistan och sojan har sitt ursprung i Brasilien 
(Casey & Holden, 2006). 

3.2.4. Beräkning av vattenanvändning vid foderproduktion och boskapsuppfödning 
Vattenfotavtrycket för produktion av det irländska foderkoncentratet är beräknat med hjälp av 
de vattenfotavtryck som finns samlade i Water Footprint Networks databas (Hoekstra & 
Chapagain, 2008). Foderkonsumtionen som presenteras i tabell 5 motsvarar inte det totala 
foderintaget för de irländska ungtjurarna, eftersom ytterligare foder konsumeras vid 
gräsängsbetet. Ensilage produceras också på gårdarnas mark (Casey & Holden, 2006). 

Marken används alltså både som betesmark och till ensilageproduktion. De irländska 
nötkreaturen diar från sin mamma under flera månader samtidigt som de går på bete. Det 
betyder att dikons foderkonsumtion ger både mjölk till kalven samt tillväxt hos dikon, d.v.s. 
det produceras två olika produkter från samma process. Detta är ett vanligt problem inom 
LCA-analyser vilket vanligtvis löses med hjälp av allokering, d.v.s. miljöbördan fördelas 
mellan produkterna. En optimal lösning skulle vara att låta hela verksamheten på gårdarna 
ingå i systemen, d.v.s. beräkna vattenkonsumtionen för hela gårdarna och inkludera kor, 
dikor, honkalvar, ungtjurar, betesmark och foderkonsumtion i systemen. En sådan analys har 
inte varit möjlig eftersom data för kornas slaktvikt och foderkonsumtion inte funnits 
tillgänglig.  
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För att uppskatta den andel av betesmarken som behövs för att föda upp en ungtjur så har 
istället marken allokerats mellan ungtjurar, honkalvar och kor utifrån antal djur per grupp och 
antal dagar på bete, se tabell 12 i Appendix 8.3. Tillvägagångssättet för allokeringen är 
identisk med den för vattenanvändningen på Hilton Food Group. 

Vattenkonsumtionen för bete och ensilage har sedan beräknats med hjälp av 
evapotranspirationen för irländska gräsängar, som är ungefär 440 mm per år (Mills, 2000), 
och den genomsnittliga ytan på gårdarnas mark, se tabell 11 i Appendix. Dricksvattenbehovet 
har beräknats utifrån att ett nötkreatur behöver ungefär 35 liter/ dag (Stabo, 2006). Vatten för 
underhåll och rengöring av stallar är under hela livstiden ungefär 7 m3 per djur (Hoekstra & 
Chapagain, 2008). 

3.1.1. Beräkning av vattenanvändning vid slakt och processning 
Vattenanvändningen vid processning och paketering har antagits vara densamma som i fallet 
med den svenska köttproduktionen, d.v.s. vid verksamheten på Hilton Food Group i Västerås. 
Eftersom nötfärsen redan är färdigpaketerad när den levereras till butik, så används inget 
vatten i butiken (Zetterström, 2010). 

4. Resultat  

4.1. Vattenfotavtryck för svenskt nötkött 
Det finns, som tidigare nämnts, flera olika uppfödningsalternativ vid köttproduktion, varav 
två av dessa alternativ finns representerade i Cederbergs och Darelius (2000) fallstudie. 
Resultatet från beräkningarna är därför ett medelvärde mellan vattenfotavtrycket för nötfärs 
från grovfodertjurar och spannmålstjurar. Det totala vattenfotavtrycket för nötfärs från svenskt 
kött är 14 455 liter vatten/kg, varav 14 242 liter är grönvatten och 213 liter blåvatten. I figur 9 
är vattenfotavtrycket fördelat mellan de huvudsakliga vattenkrävande processtegen vid 
köttproduktion. Det utgörs till 99 % av vattenanvändning vid foderproduktion, d.v.s. vatten 
som konsumeras vid evapotranspiration av grödorna.  

Den största delen av vattenfotavtrycket utgörs av grönvatten från foder som inte 
konstbevattnas medan blåvattnet härstammar från brasiliansk sojaodling. Vattenanvändning 
vid boskapsuppfödning, d.v.s. dricksvatten och vatten för underhåll utgör mindre än 1 % av 
det totala vattenfotavtrycket, vilket var väntat och i enlighet med tidigare studier (Hoekstra, et 
al., 2009). Dock är det intressant att se att verksamheten vid slakt och processning utgör 
endast 0,02 % av det totala vattenfotavtrycket. 
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Figur 9. Grönt och blått vattenfotavtryck (liter/kg) för svensk nötfärs. 

I figur 10 är det totala vattenfotavtrycket för svensk nötfärsproduktion uppdelat i grönt 
respektive blått vatten för varje land. Det totala vattenfotavtrycket ligger till 98 % inom 
Sverige eftersom de flesta foderråvarorna har svenskt ursprung. Kalvfoder, Betfor och 
kalvnäring innehåller foderråvaror från utlandet vilka genererar resterande 2 %. Melass och 
betfiber importeras från Danmark och Polen, rapsmjöl från Danmark och Tyskland och 
palmkärneexpeller från Malaysia. Konstbevattning förekommer endast i stor skala vid 
sojaodling i Brasilien, där ungefär 95 % av vattenanvändningen är blåvatten. Ungefär 30 % av 
vattenfotavtrycket från utländska foderråvaror utgörs av blåvatten för konstbevattning.   

 

Figur 10. Grönt och blått vattenfotavtryck (liter/kg) i varje land vid produktion av nötfärs i Sverige. 
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De två uppfödningsalternativen som förekommer i fallstudien på boskapsuppfödningen i 
Halland , d.v.s. grovfoderbaserad och spannmålsbaserad uppfödning, har en viss betydelse för 
den totala vattenanvändningen. Foderkonsumtionen skiljde sig åt främst genom att 
grovfodertjurarna utfodrades med ensilage medan spannmålstjurarna fick större mängder 
havre, korn, åkerböner, halm och betfor. Detta medför att det totala vattenfotavtrycket för 
fodren under ungtjurens hela livstid ser olika ut, vilket tydliggörs i figur 11. 
Vattenanvändningen för spannmålsbaserad uppfödning är totalt sett 22 % högre än för 
grovfoderbaserad uppfödning. 

  

 

Figur 11. Den totala gröna och blå vattenanvändningen vid produktion av foder som grovfoder- och 
spannmålstjurar konsumerar under hela livstiden (m3/ungtjur). 

 

4.2. Vattenfotavtryck för irländskt nötkött 
I den livscykelanalys (Casey & Holden, 2006) som ligger till grund för beräkning av det 
irländska vattenfotavtrycket beskrivs verksamheten hos fem irländska, konventionella 
uppfödare. Resultaten från beräkningarna i denna studie är baserade på genomsnittliga värden 
för verksamheten på dessa gårdar (se tabell 5 och Appendix, kapitel 8.3). Det totala 
vattenfotavtrycket för nötfärs från irländskt kött är 16 545 liter/kg, varav 15 047 liter är 
grönvatten och 1 498 liter blåvatten. I figur 12 illustreras vattenanvändningen vid de olika 
produktionsstegen. 
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Figur 12. Grönt och blått vattenfotavtryck (liter/kg nötfärs) i olika produktionssteg för framställning 
av nötfärs från irländskt kött. 

Vattenfotavtrycket för verksamheten vid slakt och processning är detsamma som för det 
svenska köttet på grund av att beräkningarna utgår från samma verksamheter, Ugglarps 
slakteri i Hörby och Hilton Food Group i Västerås.  

Konstbevattning vid framställning av foderråvaror till den irländska köttuppfödningen är mer 
utbredd än vid framställningen av råvarorna till svenska fodret. Ungefär 8 % av 
vattenfotavtrycket utgör blåvatten vilket är en följd av konstbevattning. Detta beror på att en 
betydande del av de irländska foderråvarorna härstammar från torra områden där bevattning 
är en förutsättning för att jordbruket ska vara lönsamt. Omfattningen av konstbevattningen 
framgår i figur 13 där det totala vattenfotavtrycket för irländsk nötfärsproduktion är uppdelat i 
grönvatten - respektive blåvattenanvändning i varje land. 
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Figur 13. Grönt och blått vattenfotavtryck (liter/kg) för irländsk nötfärs fördelat på respektive land 

Ungefär 21 % av det totala vattenfotavtrycket ligger utanför Irlands/Storbritanniens gränser 
och är kopplat till de importerade, utländska foderråvarorna.  Från Indien och Pakistan 
importeras melass som är en biprodukt från den vattenkrävande sockerproduktionen. Raps 
kommer från USA och Uzbekistan.  Från USA importeras ytterligare två foderråvaror; havre 
och majs, och från Brasilien importeras soja. De importerade råvarorna har totalt sett ett 
vattenfotavtryck som till 40 % består av blåvatten. Tillsammans med blåvattenanvändning vid 
slakt och processning medför detta att ungefär 9 % av det totala vattenfotavtrycket för 
irländsk nötfärs utgörs av blåvatten.  

Vattenanvändning vid boskapsuppfödning, d.v.s. dricksvatten och vatten för underhåll utgör 
mindre än 1 % av det totala vattenfotavtrycket medan slakt och processning av kött nästan 
inte alls bidrar. Ungefär 74 % av det totala vattenfotavtrycket härstammar från 
evapotranspiration från betesmark.  

4.3. Köttproduktion – orsaker till vattenkonsumtion och klimatpåverkan 
Det finns några signifikanta aspekter som påverkar vattenkonsumtion och klimatgasutsläpp 
vid boskapsuppfödning. Foderproduktionen står för nästan hela vattenfotavtrycket medan 
klimatgasutsläppen främst orsakas av gasbildning hos djuren. I studien av Cederberg och 
Darelius (2008), som ligger till grund för beräkningarna för det svenska köttet, visade det sig 
att boskap som föds upp på främst spannmål bidrar till lägre klimatgasutsläpp än boskap som 
utfodras med grovfoder. Samtidigt är vattenkonsumtionen högre vid spannmålsalternativet än 
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för grovfoderbaserad uppfödning. Produktion av konstgödsel är mycket energikrävande och 
står för en stor andel av klimatgasutsläppen (Casey & Holden, 2006). Produktionen är dock 
inte vattenkrävande men däremot påverkar det grå vattenfotavtrycket eftersom det bidrar till 
utsläpp av föroreningar (Cederberg & Darelius, 2000). 

5. Analys 

5.1. Köttproduktion och globala vattenresurser 
Denna studie har visat att den svenska och irländska köttproduktionen är vattenkrävande och 
konsumerar en avsevärd mängd vatten, främst från inhemska men också utländska 
vattenresurser. Vattenfotavtryck kan vara vilseledande när vattenanvändningens miljömässiga 
och sociala aspekter ska bedömas. Konsekvenserna av ett förhållandevis litet vattenfotavtryck 
i ett land med extremt dålig tillgång på vatten kan vara allvarliga samtidigt som ett mycket 
större vattenfotavtryck i t.ex. Sverige inte medför några stora miljöproblem. 

5.2. Vattenstress som klassificeringsverktyg för vattenfotavtryck 
Genom att beräkna den så kallade vattenstressen i de länder som direkt eller indirekt 
producerar varor från ICA:s sortiment, blir det lättare att kartlägga de livsmedel som skapar 
negativa konsekvenser för redan belastade vattenresurser. Vattenstress är ett index som 
beräknas med hjälp av ekvation 5, där W är det totala uttaget av färskvatten i landet, ARWR är 
den förnybara mängden vattenresurser och EFR är den mängd vatten som behövs för att 
försörja ekosystemen. 

 

                     (5) 

Data för W och ARWR är hämtade från AQUASTAT (2010b) och finns samlade i tabell 15 i 
Appendix. Värden för EFR har uppskattats till 30 % av ARWR, i enlighet med tidigare studier 
(Chapagain & Orr, 2008).  

Genom att relatera köttproduktionens landspecifika vattenfotavtryck till ett vattenstressindex, 
se figur 14 och 15, blir det lättare att se var vattenanvändningen får störst genomslag. Denna 
typ av framställning är inspirerad av Chapagain och Orr (2008). 
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Figur 14. Vattenstress samt vattenfotavtryck i respektive land vid produktion av nötfärs från svenskt 
kött. 

Figur 15. Vattenstress samt vattenfotavtryck i respektive land vid produktion av nötfärs från irländskt 
kött. 

Exploateringen av vattenresurser i varje land skiljer sig markant. I Brasilien, Malaysia, 
Sverige och Irland är exploateringen nationellt sett låg medan vattenanvändningen i Pakistan 
och Uzbekistan överstiger de tillgängliga vattenresurserna. Uzbekistan står för ungefär 7 % av 
den irländska nötfärsens vattenfotavtryck och har en vattenstress på ungefär 165 %.  
Vattenbristen beror på den omfattande bevattning som bedrivs inom jordbruket, där ungefär 
88 % av den odlade marken är bevattnad (EarthTrends, 2003). Förenta Nationernas 
utvecklingsprogram (UNDP, 2010) befarar att bevattningsbehovet ökar i framtiden vilket i sin 
tur kommer leda till ökade konflikter mellan uzbekiska jordbrukare och andra sektorer. 

I Pakistan är sockerrörsindustrin den näst största industrin (FAO, 1997). Vattenbehovet vid 
odling av sockerrör är stort och kräver omfattande konstbevattning (Hussain, et al., 2006). 
Endast 10 % av de tillgängliga vattenresurserna används för dricksvatten och sanitet och 
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ungefär 40 – 55 miljoner pakistanier har inte tillgång till rent vatten (Kugelman & Hathaway, 
2009). 

Det är viktigt att komma ihåg att tillgången på vatten kan vara dålig lokalt men att det totalt 
sett finns goda vattentillgångar på det nationella planet. Så är fallet med Brasilien, där 
vattentillgångarna varierar kraftigt (Clevelario, et al., 2005). Landspecifika vattenstressindex 
kan därför vara missvisande och det skulle vara bättre om vattenstressindexet baserades på 
specifika data från områden där odlingarna faktiskt äger rum. Dock fungerar detta index ändå 
väl för att ringa in de länder där vattenresurserna totalt sett är dåliga. 

5.3. Blåvattenfotavtryck och hushållens vattenanvändning  
I figur 16 och 17 tillämpas ett annat angreppssätt som belyser vattenkonsumtionen för hushåll 
relaterat till vattenfotavtrycket. Med hushåll menas de sektorer som inte utgör 
jordbrukssektorn och industrisektorn. För framställning av den svenska nötfärsen används 
blåvatten endast i form av konstbevattning på sojaodlingar i Brasilien och som direkt 
vattenanvändning vid djurhållning, slakt och processning i Sverige.  

 

Figur 16. Blåvattenfotavtryck för produktion av 1 kg svensk nötfärs samt vattenanvändning för 
hushåll i respektive land (Se tabell 16 i Appendix). 

Det blå vattenfotavtrycket för nötfärs från irländskt kött presenteras i figur 17 tillsammans 
med hushållens vattenkonsumtion. I Pakistan uppgår hushållens vattenkonsumtion till 58 liter 
per person och dag, ungefär 10 gånger så lågt jämfört med USA. Denna vattenanvändning 
motsvarar ungefär blåvattenfotavtrycket (52 liter/kg) i Pakistan för nötfärs. I Uzbekistan är 
hushållens vattenanvändning nästan lika hög som i Sverige trots att landet har hårt belastade 
vattentillgångar.

Sverige 
Brasilien 
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Figur 17.  Blåvattenfotavtryck för produktion av 1 kg irländsk nötfärs samt vattenanvändning för 
hushåll i respektive land (Se tabell 16 i Appendix). 

5.4. Proteinutbyte vid livsmedelsproduktion 
Det totala blå och gröna vattenfotavtrycket för proteinrika livsmedel såsom griskött, kikärter 
och mjölkprodukter finns presenterade i tabell 6. Dessa livsmedel ingår också i den SIK-
rapport där klimatpåverkan från livsmedel analyseras (SIK, 2007). Det finns stora skillnader 
mellan vattenfotavtrycken för olika köttprodukter. Vattenfotavtrycket för nötkött, som 
beräknats i denna studie, är ungefär tre gånger så stort som vattenfotavtrycket för griskött, och 
åtta gånger så stort som vattenfotavtrycket för kyckling.  

Tabell 6. Ursprung och totalt grönt och blått vattenfotavtryck för framställning av proteinrika 
livsmedel (Hoekstra & Chapagain, 2008). 

Produkt Ursprung Vattenfotavtryck [liter/kg] 

Ost Sverige 2548 

Yoghurt Sverige 948 

Filmjölk Sverige 1231 

Griskött Sverige 6913 

Griskött Danmark 6034 

Lammkött Danmark 5271 

Kyckling Danmark 1925 
Kikärter Turkiet 3230 

 

Ett mer vetenskapligt och intressantare förfarande är att jämföra livsmedlen i tabell 6 utifrån 
dess proteininnehåll, se figur 18. Beräkningarna är utförda med hjälp av data för 
proteininnehåll i olika livsmedel, se tabell 17 i Appendix. Framställningen av mjölkprodukter 
ger ett lågt vattenfotavtryck per gram protein jämfört med köttprodukter. Bland köttprodukter, 
såsom kyckling och nötkött, varierar vattenfotavtrycket i likhet med de i tabell 6 vilket beror 
på att alla köttprodukter har ungefär samma proteininnehåll, ca 20 %. Kyckling och lamm 
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tillhör de köttprodukter med lägst vattenfotavtryck/gram protein, medan motsvarande 
mjölkprodukter är ost och yoghurt.   

 

Figur 2. Vattenfotavtryck för framställning av protein från olika livsmedel (liter/gram). 

5.5. Vattenfotavtryck för odling av frukt och grönsaker 
Vattenfotavtryck för frukt och grönsaker skiljer sig mycket från animaliska produkter på 
grund av att den dominerade vattenkonsumtionen äger rum vid ett tillfälle i ett land, d.v.s. vid 
odlingen. Därför är det också lättare att tolka vattenfotavtrycken med hjälp av landsspecifika 
vattenstressindex. I figur 19, 20 och 21 presenteras de totala blå och gröna vattenfotavtrycken 
och värden för vattenstress i varje land för apelsiner, äpplen och tomater respektive. 
Vattenfotavtrycken är hämtade från Water Footprint Networks databas (Hoekstra & 
Chapagain, 2008) och data för vattenstress finns i tabell 18 i Appendix. ICA importerar 
apelsiner från Sydafrika, Spanien och Egypten. Vattenanvändningen vid produktionen 
varierar kraftigt, i Egypten är den nästan dubbelt så stor som i Spanien.  

 

Figur 19. Totalt blått och grönt vattenfotavtryck samt vattenstress i apelsinproducerande länder. 

50 200 
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ICA importerar äpplen från flera olika länder, varav de flesta finns representerade i figur 20. 
Nationella vattenstressindex, som används i detta fall, tar dock inte någon hänsyn till lokala 
vattentillgångar där odlingarna ligger vilket kan vara missvisande. Detta är återkommande för 
alla vattenstressindex i denna studie. Vattenanvändningen vid äppelproduktion varierar 
kraftigt mellan länderna. Produktionen i Frankrike är exempelvis hälften så vattenintensiv 
som i Sverige. 

 

Figur 20. Totalt blått och grönt vattenfotavtryck samt vattenstress i äppelproducerande länder. 

I figur 21 presenteras vattenfotavtryck för produktion av tomater i de länder som ICA handlar 
från. Vattenanvändningen varierar kraftigt, den spanska produktionen är mer än 6 gånger så 
vattenintensiv som i Nederländerna, samtidigt som den internationella vattenstressen också är 
mycket högre i Spanien än i Nederländerna. 

 

 

Figur 21. Totalt blått och grönt vattenfotavtryck samt vattenstress i tomatproducerande länder. 
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6. Diskussion 

6.1. Summering av de viktigaste resultaten 
Denna studie har visat att produktion av nötkött är mycket vattenkrävande på grund av den 
vattenintensiva odling som förekommer vid foderproduktionen. Detta har framkommit genom 
att studera uppfödningssystemen i en svensk och en irländsk fallstudie.  Det totala gröna och 
blå vattenfotavtrycket för det svenska och irländska nötköttet är av ungefär samma 
storleksordning, ungefär 14 500 och 16 500 liter/kg respektive. Fördelningen mellan grönt 
och blått vatten skiljer sig dock väsentligt. Det beror på att fodren som används vid den 
svenska uppfödningen domineras av inhemska råvaror medan det irländska fodret till större 
del består av importerade råvaror från olika länder. Vissa av länderna, t.ex. Pakistan och 
Uzbekistan har hårt exploaterade vattenresurser och en jordbrukssektor som till stor del är 
beroende av en intensiv konstbevattning.  

Ursprungen medför att vattenfotavtryckets utländska del är 2 % för svenskproducerad nötfärs 
medan den är 21 % för den irländska nötfärsen. 

Ett av syftena med denna studie var att undersöka om det finns några tydliga kopplingar 
mellan vattenanvändning och klimatpåverkan från köttproduktionen. Foderproduktionen är 
den mest vattenintensiva processen medan den största orsaken till klimatpåverkan beror på 
gasbildning hos nötkreaturen. Det finns alltså inte några tydliga kopplingar mellan grön och 
blå vattenanvändning och klimatgasutsläpp vid produktion av nötkött. I fallstudien för den 
svenska köttproduktionen studerades två uppfödningsalternativ där det visade sig att foder 
som produceras av spannmål har större vattenfotavtryck än grovfoderproduktion. 
Spannmålsfodret gav samtidigt upphov till lägre utsläpp av klimatgaser som en följd av 
mindre gasbildning hos nötkreaturen.  

Det huvudsakliga syftet med analysdelen var att med relativt enkla medel försöka identifiera 
var vattenanvändningen riskerar att få allvarliga konsekvenser, detta genom att relatera 
vattenfotavtrycken till ett vattenstressindex. Metoden visade sig fungera väl för att urskilja de 
länder med mycket utbredda vattenproblem. Nationella vattenstressindex tar dock inte hänsyn 
till de lokala skillnader som finns inom länderna där vissa områden med mycket jordbruk kan 
ha små vattenresurser. En bättre metod skulle kunna vara att använda sig av lokala 
vattenstressindex som speglar den lokala vattensituationen där odlingarna äger rum.  

I analysdelen blev det också tydligt att det finns en poäng med att jämföra vattenfotavtryck 
från olika livsmedel, men att jämförelser i enheten liter/kg inte alltid är speciellt meningsfull. 
Det finns en större mening i att jämföra livsmedel utifrån dess näringsinnehåll. Ett exempel är 
nötkött och mjölkprodukter, som kan jämföras utifrån den gemensamma nämnaren protein. 
Denna typ av jämförelser är betydligt mer intressant för att knyta an till diskussionen kring 
matproduktion och hungerproblem i världen.  En annan aspekt handlar om kommunikation till 
konsumenter. Om vattenfotavtryck ska kommuniceras med konsumenter som vill göra aktiva 
val mellan produkter kan detta vara ett sätt att göra informationen tydligare.  

Beräkningarna i denna studie överensstämmer med tidigare studier om vattenfotavtryck från 
köttproduktion. Hoekstra och Chapagain (2008, 2003) har beräknat att vattenfotavtrycket för 
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svenskt nötkött är ungefär 14 200 liter/kg och att nötkött från uppfödningssystem där djuren 
går på bete har något högre vattenfotavtryck. Dessa beräkningar baseras på statistiska data för 
fodersammansättning samt antagandet att alla foderråvaror är inhemskt producerade. I denna 
studie är utgångspunkten istället två fallstudier där fodersammansättningen är specifik och där 
råvarorna har väldigt skiljda ursprung. Dataunderlaget har gjort det möjligt att analysera 
konsekvenserna av vattenfotavtrycken i respektive land på ett sätt som inte är möjligt med 
generella data.  

6.2. Projektets begränsningar 

6.2.1. Begränsningar med den valda metoden  
I analysdelen visade det sig vara svårt att utvärdera konsekvenserna av vattenfotavtryck 
eftersom det finns väldigt många aspekter att ta hänsyn till. En väsentlig skillnad från andra 
typer av livscykelanalyser, som t.ex. koldioxidfotavtryck, är att vattenanvändning inte implicit 
innebär förbrukning av en resurs eller utsläpp av miljöskadliga ämnen. För 
koldioxidfotavtryck är den kvantitativa analysen helt avgörande för att utvärdera 
klimatpåverkan eftersom den är global och absolut, d.v.s. alla utsläpp har samma 
miljömässiga påverkan och det är endast de totala utsläppen som i slutändan är relevanta. Så 
är inte fallet för vattenfotavtryck. 

Ett exempel är grönvattenanvändningen som är en följd av evapotranspirationen vilket är ett 
naturligt fenomen. Detta betyder att grönvatten alltid konsumeras oavsett om marken har 
naturlig vegetation eller är uppodlad i syfte att producera livsmedel, och att det inte kan 
betraktas enbart som en negativ miljöeffekt. Storleken på evapotranspirationen varierar dock 
beroende på vilken typ av gröda som odlas och på lokala förhållanden.  

Det är också viktigt att veta att odling också påverkar vattnets kretslopp på flera andra sätt. 
Det kan röra sig om dikning av våtmarker, d.v.s. omvandling till åkermark, vilket kan 
innebära ökad avrinning och att vattendrag torkar ut under sommarperioder (Länsstyrelsen, 
2010). Detta är konsekvenser som inte täcks in i konceptet grönvatten men som påverkar 
tillgången på vatten i vattendrag, d.v.s. blåvatten.  

Det finns även svårigheter med att tolka gråvattenfotavtryck eftersom det handlar om en 
teoretisk mängd vatten som konsumeras till följd av att förorenande ämnen uppkommer i 
processer. Den teoretiska mängden gråvatten beror bland annat på lokala lagstadgade 
gränsvärden för utsläpp av föroreningar. Detta medför att mängden gråvatten varierar 
beroende på vilka föroreningar som omfattas av lagstiftningen samt vilka miljökrav som finns 
i det berörda området.  

Det vanligaste angreppssättet som genomsyrar många liknande analyser i ämnet är trots allt 
kvantitativt i den meningen att vattenfotavtryckens egentliga konsekvenser inte utvärderas på 
ett uttömmande sätt. Även Water Footprint Network, som i sin Water Footprint Manual 
(Hoekstra, et al., 2009) tydliggör vilka miljömässiga, sociala, och ekonomiska aspekter som 
bör ingå i en komplett analys, vet inte hur en konsekvensbeskrivning ska utformas i praktiken. 
Många av de metoder som lyfts fram i manualen används normalt sett inte vilket kan bero på 
att de är mycket omfattande och i vissa fall inte vetenskapligt accepterade.  
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6.2.2. Begränsningar i dataunderlaget  
Tillgången till data som använts i SIK:s projektrapport (SIK, 2007) har i vissa avseenden varit 
kraftigt begränsad och det har funnits osäkerheter kring hur SIK har utfört sina analyser av 
koldioxidfotavtryck för svenskt och irländskt nötkött. För det irländska köttet har SIK utgått 
från en irländsk fallstudie som är behäftad med en rad otydligheter kring dikornas 
foderkonsumtion. Däremot finns data för ungtjurarnas foderkonsumtion vilket har gjort det 
möjligt att beräkna vattenfotavtrycket för kött från ungtjurar. Systemet är alltså begränsat till 
ungtjurarna och tar inte hänsyn till biprodukter som uppstår vid slakt av dikor. För att 
resultaten sedan skulle vara jämförbara, vilket har varit en önskan från ICA:s sida, med den 
svenska produktionen valdes därför en svensk fallstudie med uppfödning av överskottskalvar 
från en mjölkgård där endast foderkonsumtion för ungtjurarna var medräknad.  

Begränsningar i dataunderlaget för det irländska köttet skapar ytterligare problem när 
evapotranspirationen, d.v.s. grönvattenanvändningen, på betesmarken ska fördelas mellan 
dikor, honkalvar och ungtjurar som betar och diar på betesmarken. Med ett komplett 
dataunderlag hade betesmarken fördelats på uppfödningssystemets produkter, men istället har 
antal betesdagar och antal djur på betesmarken legat till grund för fördelningen. Svagheten 
med denna metod är att den inte tar hänsyn till hur mycket ungtjurarna äter och diar på 
betesmarken. 

Water Footprint Network som har beräknat vattenfotavtrycken för foderråvaror, använder sig 
av Penman-Monteith ekvationen, som är den metod som är vetenskapligt accepterad för att 
uppskatta evapotranspiration. Dock har metoden visat sig kunna ge resultat som avviker något 
från verkligheten. Metoden fungerar väldigt bra i fuktiga klimat men kan uppvisa en viss 
oregelbundenhet i extremt torra klimat (Allen, et al., 1998). Det kan alltså vara svårt att med 
stor noggrannhet uppskatta vattenfotavtrycket för en foderråvara som har sitt ursprung i ett 
extremt torrt område som i Uzbekistan och Pakistan. Dessa avvikelser är långt ifrån optimala 
eftersom det är vattenanvändningen i de torra länderna som får störst miljömässiga och 
sociala konsekvenser och det skulle vara önskvärt om Penman-Monteith metoden hade större 
noggrannhet i dessa klimat.  

För att skapa en överblick av vilka data som är av hög respektive låg kvalitet, har ett system 
med tre kvalitetsaspekter i en tregradig skala upprättats, se tabell 7. Water Footprint Network, 
som framställt data för vattenfotavtryck, redovisar inte råvarornas fukthalt. Det framgår av 
Chapagain och Hoekstra (2004) att vattenfotavtrycken är beräknade utifrån enheten liter per 
kg produkt där produkterna har den normalt förekommande fukthalten. Fukthalten i 
produkterna är alltså okänd vilket skapar en viss osäkerhet.  

Detta kompenseras dock delvis av att de fallstudier som ligger till grund för data om 
uppfödningsverksamheten redovisar foderåtgången i kg produkt med normalt förekommande 
fukthalter, d.v.s. 86 % TS (Cederberg, 2010). 

Vattenfotavtrycken för de olika foderråvarorna har delats upp i blått respektive grönt 
vattenfotavtryck. För foderråvaror vid den irländska uppfödningen är fördelningen mellan 
blått och grönt vatten i några fall baserad på antaganden och inte på vetenskapliga resultat, se 
tabell 10 och 14 i Appendix. 
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Water Footprints databas är inte fullständig utan det finns råvaror och produkter som ingår i 
det svenska fodret men som inte återfinns i databasen. Det gäller foderråvarorna halm och 
ensilage, samt produkterna torkad vassle, sojaprotein, ister och drank från spannmål. 
Vattenfotavtrycken för dessa har uppskattats på olika sätt, se tabell 9 i Appendix. Denna typ 
av approximering bidrar till att öka osäkerheten kring beräkningarna och det är därför 
lämpligt att utföra någon form av känslighetsanalys för dessa parametrar. En ändring av 
vattenfotavtrycken på +-20 % för dessa foderinsatser ger +-1 % skillnad i den totala 
grönvattenanvändningen samt +-5 % i blåvattnet för bevattning.  

I beräkningarna för det irländska köttet finns det stora osäkerheter kring beräkningsmetoden 
för vattenanvändningen vid bete, d.v.s. evapotranspirationen från betesmark. Den främsta 
osäkerheten beror på allokering av betesmark till ungtjurarna och att evapotranspirationen 
varierar beroende på område. I vissa irländska regioner uppgår den till 528 mm/år medan i 
andra områden är den endast 416 mm/år.  Om den betesmark som allokerats till ungtjurarna 
ökar med 20 % samtidigt som evapotranspirationen antar det högsta värdet, d.v.s. 528 mm/år, 
så ökar grönvattenfotavtrycket med 36 %. En lika stor minskning av den allokerade 
betesmarken samt den lägsta evapotranspirationen, d.v.s. 416 mm/ år, minskar 
grönvattenfotavtrycket med 20 %. Det finns alltså stora osäkerheter kring det irländska 
grönvattenfotavtrycket. 

6.3 Förslag på fortsatt arbete 
Verktyget Water Footprint har på senare år fått stort genomslag, inte minst när det gäller att 
utveckla strategier för en mer hållbar vattenanvändning. Detta kan bero på att verktyget 
underlättar för kommunikation i vattenrelaterade frågor. Ett tydligt exempel är Spanien som är 
det första landet som har tagit hänsyn till verktyget i utformningen av myndigheternas 
miljöpolicy för vattenanvändning (Water Footprint Network, 2010c). Ett annat exempel är 
Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens rapport Den svenska konsumtionens globala 
miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2010) där vattenfotavtryck ingår som en parameter för 
miljöpåverkan tillsammans med utsläpp av svaveldioxider och kväveoxid och koldioxid samt 
markanvändning.  

För ICA och andra företag öppnar sig en möjlighet att öka medvetenheten om verksamhetens 
miljöpåverkan och samtidigt lära sig ett verktyg och språk som troligtvis kommer bli allt mer 
förekommande i företag och organisationers miljöarbete. För många företag i 
livsmedelsbranschen innebär kartläggningen av verksamhetens vattenfotavtryck ett 
omfattande arbete på grund av att livsmedelsproduktion vanligtvis är väldigt vattenintensiv.  

I arbetet med denna analys har det kläckts flera idéer kring ICA:s eventuella fortsatta arbete 
med vattenfotavtryck. Eftersom ICA tillhandahåller en så stor mängd livsmedel så är det 
viktigt att fokus hamnar på de, ur ett vattenperspektiv, viktigaste livsmedlen. Det är också 
viktigt att ICA bestämmer vilka delar av vattenfotavtrycket, d.v.s. blått, grönt och grått, som 
ska ingå i analyserna. En rekommendation är att begränsa analysen kring blått och grönt 
vatten. Utsläpp av föroreningar kopplat till en produkt är självklart en mycket viktig 
miljöaspekt men kan istället inkluderas vid en livscykelanalys. Om verktyget Water Footprint 
syftar till att belysa vattenanvändning och fylla ett tomrum som finns bland andra 
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analysverktyg, så är gråvattenkonceptet överflödigt. Istället kan det vara intressant för ICA att 
kombinera olika analysverktyg, t.ex. vattenfotavtryck, koldioxidfotavtryck och kväveläckage 
kopplat till livsmedel för att på så sätt skapa en bättre bild av miljöeffekterna.  

Det är en självklarhet att blåvattenanvändningen bör mätas eftersom den är starkt kopplad till 
tillgången på färskvatten och kan påverka ekosystem negativt. Grönvattenanvändningen är 
mer komplex på grund av att den är en del av vattnets naturliga kretslopp och inte behöver 
innebära ett hot mot ekosystem och andra vattenanvändare. Den är dock ändå viktig att mäta 
eftersom den är avgörande för att kunna planera hur matproduktionen ska räcka till för 
världens växande befolkning. Det kommer att krävas en effektivare grönvattenanvändning i 
framtiden, d.v.s. jordbruk med högre produktivitet utan konstbevattning (KSLA, 2006).  

Här följer några strategier som ICA kan välja för att utveckla arbetet med vattenfotavtryck: 

• Välj ut vanliga och populära livsmedel och jämföra olika leverantörer med varandra.  
 

• Fokusera på livsmedel som generellt sett har stora vattenfotavtryck, t.ex. animaliska 
livsmedel.  
 

• Arbeta utifrån livsmedlens ursprung och välj ut de som produceras i torra länder med 
hårt exploaterade vattenresurser.  
 

• Kartlägg hela ICA:s verksamhet genom att analysera vattenfotavtrycket i alla länder 
som ICA importerar från. En sådan analys tydliggör till vilken grad ICA:s verksamhet 
är beroende av andra länders vattenresurser. 
 

• För att producera 1000 kilokalorier vegetarisk föda krävs ungefär 500 liter vatten och 
motsvarande 4000 liter vatten för animalisk föda (Formas, 2008). Med detta som 
utgångspunkt, är den genomsnittliga ICA-kundens konsumtionsmönster hållbart 
utifrån ett vattenperspektiv? 
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8. Appendix 
 

8.1. Utvärdering av datakvalitet 
Kvaliteten på de data som ligger till grund för beräkningarna varierar. För att skapa en 
överblick av vilka osäkerheter som existerar har ett utvärderingssystem upprättats, se tabell 7. 
Detta system är inspirerat av Weidema och Wesnaes (1996) artikel där de viktigaste 
aspekterna för att bedöma datakvalitet behandlas.  Data utvärderas utifrån tre aspekter; 
pålitlighet, tidsmässigt samband och geografiskt samband, som  

Tabell 7. Färgsystem för utvärdering av kvalitén som ligger till grund för beräkningarna  ( Weidema 
och Wesnaes, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt 1 2 3 
Pålitlighet Data från granskade, 

internationella 
journaler och artiklar 

Vetenskapliga rapporter; 
kvalificerade 
uppskattningar av 
ansedda forskare och 
utövare 

Data från osäkra 
källor eller egna 
uppskattningar 

Tidsmässigt samband Data mindre än tre år 
gamla 

Data mellan tre och 
femton år gamla 

Data äldre än 
femton år 

Geografiskt samband Data från området 
som undersöks 

Genomsnittsdata från 
större område där det 
studerade området ingår 

Globala 
genomsnittsdata 
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8.2. Dataunderlag för beräkningar av svenskt nötkött  
I tabell 8 redovisas massfördelningen i varje produkt som ingår i fodret vid fallstudien för den 
svenska boskapsuppfödningen. Alla ingående råvaror förutom laktos och vitaminer, har tagits 
med i beräkningarna. 

Tabell 8. Kraftfoder och dess beståndsdelar vid den svenska fallstudien (Cederberg 2000). 

Kraftfoderprodukt och dess 
råvaruinnehåll 

Fördelning av mängd i produkt 
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Kalvnäring 

Vassle 0,7 2 2 3 

Ister 0,1 2 2 3 

Sojaprotein 0,09 2 2 3 

Laktos 
0,05 Inget vattenfotavtryck för laktos är medräknat p.g.a. 
små mängder 

2 2 3 

Vitaminer Vattenfotavtrycket är inte medräknat p.g.a. okänd mängd 2 2 3 

Kalvfoder Galax Utmärkt 

Sojamjöl 0,16 2 2 3 

Rapsmjöl 0,31 2 2 3 

Palmkärneexpeller 0,06 2 2 3 

Betfiber 0,07 2 2 3 

Drank 0,1 2 2 3 

Kvarnbiprodukter från 
spannmål 

0,21 2 2 3 

Betfor foder, källa: Nilsson, 2010 

Betfiber 0,35 2 2 3 

Melass 0,65 2 2 3 
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I tabell 9 redovisas vattenfotavtryck för foderråvaror som ingår i den svenska fallstudien. I 
tabellen finns också kommentarer för hur beräkningarna är utförda samt referenser till 
uppgifter som påverkar vattenfotavtryckens storlek. 

Tabell 9. Vattenfotavtryck för råvaror i fodren som används vid den svenska uppfödningen (Hoekstra 
& Chapagain, 2008). 

Råvara 

Vatten-
fotavtryck 
[liter/kg] Kommentar och referens till vattenfotavtryck 

P
ål

itl
ig

he
t 

T
id

sm
äs

si
gt

 
sa

m
ba

nd
 

G
eo

gr
af

is
kt

 
sa

m
ba

nd
 

Mjölk 1 
Mjölken hanteras som vatten för att avgränsa beräkningarna 
från att omfatta dikons vattenfotavtryck 

3 1 1 

Torkad 
vassle 

5988 
Vattenfotavtryck för svensk vassle är 515 liter/ kg. TS-halt 
för vassle är 8,6 % (Arvidsson, et. al. 2010). 
Vattenfotavtrycket för torkad vassle är 515/0,086 liter/ kg 

3 1 1 

 Ister 2529 Vattenfotavtryck för svensk ister  2 1 1 

Sojaprotein 2530 

Vattenfotavtryck för brasiliansk sojamjöl är 1265 liter/ kg. 
Sojamjöl innehåller ungefär 50 % protein (Wachsen Industry 
2010). Vattenfotavtryck för sojaprotein uppskattas till 
2*1265 

3 1 1 

Sojamjöl 1265 Vattenfotavtryck för brasilianskt sojamjöl  2 1 1 

Rapsmjöl 2562 
Medelvärde av vattenfotavtryck för rapsmjöl från Sverige, 
Danmark och  

2 1 1 

Palmkärne-
expeller 

625 
Vattenfotavtryck för malaysisk palmolja är 2710. Mass- och 
prisallokering för palmkärneexpeller ger 2710 *0,03/0,13  

2 1 1 

Betfiber 39,6 
Medel av vattenfotavtryck för sockerbeta från Sverige, 
Danmark och Polen är 79 liter/ kg. Mass- och prisallokering 
för betfiber ger 79*0,11/0,22 

2 1 1 

Drank 50,7 
Vattenfotavtryck för svenskt hö är 62 liter/ kg. Energi- och 
prisallokering för drank ger 62*0,18/0,22 

2 1 1 

Kvarnbi-
produkter 
från 
spannmål 

354 
Vattenfotavtryck för svenskt vete är 780 liter/ kg. Mass- och 
prisallokering ger 780*0,1/0,22 

2 1 1 

Melass 39,6 
Medel av vattenfotavtryck för sockerbeta från Sverige, 
Danmark och Polen är 79 liter/ kg. Mass- och prisallokering 
för melass ger 79*0,06/0,12 

2 1 1 

Hö 62 Vattenfotavtryck för svenskt hö är 62 liter/ kg  2 1 1 

Ensilage 62 Vattenfotavtryck för svensk klöver och hö är 62 liter/ kg  2 1 1 

Havre 1187 Vattenfotavtryck för svensk havre är 1187 liter/ kg  2 1 1 

Korn 1094 Vattenfotavtryck för svenskt korn är 1094 liter/ kg  2 1 1 

Åkerbönor 1763 
Vattenfotavtryck för svenska, torkade åkerbönor är 2050 
liter/ kg TS-halten i fodret är 86 % vilket ger 0,86*2050 

2 1 1 

Halm 62 
Antar samma vattenfotavtryck som för hö. Vattenfotavtryck 
för svenskt hö är 62 liter/ kg  

2 1 1 
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I tabell 10 redovisas de svenska foderråvarorna och fördelningen mellan vattenfotavtryckets 
blå och gröna komponenter. Denna uppdelning baseras delvis på vetenskapliga rapporter men 
också på antaganden. 

Tabell 10. Uppdelning av de svenska foderråvarornas vattenfotavtryck i blå och gröna komponenter. 

Råvara 
Kommentar till fördelning av vattenfotavtryck i grönt och 

blått vatten 
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Mjölk 
Hanteras som 100 % blått eftersom mjölken hanteras som 
vatten 

3 1 1 

Torkad vassle Hanteras som 100 % grönt eftersom vattenfotavtryck för 
animaliska produkter är nästan uteslutande grönt (Hoekstra 
et. al. 2008) 

2 1 1 
Ister 

Sojaprotein 
Hanteras som 95 % blått och 5 % grönt (Gerbens–Leenes et. 
al. 2009). 

1 1 1 
Sojamjöl 

Palmkärneexpeller 
Hanteras som 100 % grönt. Antagandet bygger på det 
faktum att Indonesiens palmoljeplantage inte är bevattnade 
(Bulsink et. al. 2009) 

2 1 3 

Rapsmjöl, betfiber, drank, 
kvarnbiprodukter från 
spannmål, 
melass, hö, ensilage, 
havre, korn, åkerbönor, 
halm 

Hanteras som 100 % grönt då konstbevattning i Sverige, 
Danmark och Polen endast är utbrett vid odling av 
högvärdiga grödor så som rotfrukter, frukt och grönsaker 
(Lindkvist 2010) 
 

2 1 1 
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8.3. Dataunderlag för beräkningar av irländskt nötkött  
I tabell 11 redovisas de genomsnittliga data för gårdsstorlek, antal djur och vikter vid 
försäljning, hos de fem irländska konventionella uppfödarna. I tabellen finns även data för 
evapotranspirationen från irländska gräsängar. 

Tabell 11. Genomsnittliga data för de fem konventionella uppfödarna i den irländska fallstudien 
(Casey & Holden, 2006). 
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Arealstorlek på gården [hektar] (används för att beräkna 
evapotranspirationen) 

86 1 2 1 

Antal kor 69 1 2 1 
Antal honkalvar, år 1 32,2 1 2 1 
Antal ungtjurar, år 1 32,2 1 2 1 
Antal honkalvar, år 2 32,2 1 2 1 
Antal ungtjurar, år 2 32,2 1 2 1 
Antal hanar sålda per år 32,2 1 2 1 

Ålder ungtjurar, vid försäljning [dagar] 730 1 2 1 

Vikt ungtjurar, vid försäljning [kg] 638 1 2 1 

Evapotranspiration, gräsängar [mm/år] 440 1 2 2 

 

I tabell 12 redovisas hur den irländska betesmarken har allokerats mellan djurgrupperna 
utifrån dess antal och dagarna på bete. 

Tabell 12. Underlag för fördelning av den irländska betesmarken. 

 

Första året Andra året 

 

Djurgrupp 
Antal 
djur 

Antal 
dagar 

på 
bete 

Fördelning 
av 

betesmark 

Antal 
djur 

Antal 
dagar 

på bete 

Fördelning av 
betesmark 

P
ål

itl
ig

he
t 

T
id

sm
äs

si
gt

 
sa

m
ba

nd
 

G
eo

gr
af

is
kt

 
sa

m
ba

nd
 

Kor 69 243 0,50 69 243 0,53 3 1 1 

Ungtjurar 32,3 260 0,25 32,2 239 0,24 3 1 1 

Honkalvar 32,2 260 0,25 32,2 224 0,23 3 1 1 
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I tabell 13 redovisas vilka vattenfotavtryck som har använts till beräkningarna för det 
irländska fodret. 

Tabell 13. Vattenfotavtryck för de foderråvaror som ingår i den irländska fallstudien (Hoekstra & 
Chapagain, 2008). 

Råvara 

Vattenfot-
avtryck 

[liter/kg] Kommentar och referens till vattenfotavtryck 
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Korn 650 Vattenfotavtryck för korn från Storbritannien 2 1 1 
Vete 501 Vattenfotavtryck för korn från Storbritannien  2 1 1 

Melass 509 
Medel av vattenfotavtryck för korn från Indien och 
Pakistan  

2 1 1 

Raps 3580 
Medel av vattenfotavtryck för raps från USA och 
Uzbekistan  

2 1 1 

Havre 1617 Vattenfotavtryck för havre från USA  2 1 1 
Soja 1076 Vattenfotavtryck för soja från Brasilien  2 1 1 
Majs 489 Vattenfotavtryck för majs från USA  2 1 1 

 

I tabell 14 redovisas vilken fördelning som har använts mellan grönt och blått vatten i 
beräkningarna för de irländska foderråvarorna. 

Tabell 14. Uppdelning av de irländska foderråvarornas vattenfotavtryck i blå och gröna 
komponenter. 

Råvara Kommentar till fördelning av vattenfotavtryck i grönt och blått vatten 
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Korn Hanteras som 50% grönt och 50 % blått. (Antagande) 3 1 1 
Vete Hanteras som 100 % grönt vatten  (Chapagain et. al. 2010) 2 1 2 

Melass 
Hanteras som 29 % grönt och 71 % blått vatten vilket är medel för 
fördelningen i Pakistan och Indien (Gerbens – Leenes W et. al. 2008) 

2 1 1 

Raps 
Hanteras som 87 % grönt och 13 % blått vatten vilket är den globala 
fördelningen (Siebert 2010) 

3 1 3 

Havre Hanteras som 50% grönt och 50 % blått. (Antagande) 3 1 1 

Soja 
Hanteras som 95 % blått och 5 % grönt vilket är fördelningen i Brasilien 
(Gerbens–Leenes et. al. 2009). 

2 1 1 

Majs 
Hanteras som 89 % grönt och 11 % blått vilket är den globala fördelningen 
(Siebert 2010) 

1 1 1 
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8.4. Dataunderlag för vattenresurser i de olika länderna  
I tabell 15 redovisas vilken data som har använts för att beräkna vilken vattenstress som råder 
i de olika länderna. 

Tabell 15. Data för vattenanvändning och vattenresurser i de olika länderna (AQUASTAT, 2010). 

Land Totalt vattenuttag [109 m3/år] Förnybara vattenresurser [109 m3/år] 
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Egypten 68,3 57,3 2 1 1 

Sydafrika 12,5 50 2 1 1 

Spanien 35,63 111,5 2 1 1 

Sverige 2,96 174 2 1 1 

Danmark 1,27 6 2 1 1 

Irland 1,13 52 2 1 1 

Italien 44,37 191,3 2 1 1 

Frankrike 39,96 203,7 2 1 1 

Nya Zeeland 2,11 327 2 1 1 

Chile 12,55 922 2 1 1 

Brasilien 59,3 8233 2 1 1 

Nederländerna 7,94 91 2 1 1 

Turkiet 40,1 213,6 2 1 1 

Uzbekistan 58,34 50,41 2 1 1 

Pakistan 169,4 225,3 2 1 1 

Malaysia 9,02 580 2 1 1 

Polen 16,2 61,6 2 1 1 

Tyskland 38,88 154 2 1 1 

Indien 645,9 1900 2 1 1 

USA 478,4 3069 2 1 1 
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I tabell 16 presenteras vattenanvändning för hushåll i de olika länderna. 

Tabell 16. Användning av vatten i hushåll för varje land (AQUASTAT, 2010). 

Land Hushållens vattenanvändning 
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Sverige 335 2 1 1 
Brasilien 184 2 1 1 
Indien 166 2 1 1 
Irland 181 2 1 1 
Pakistan 58 2 1 1 
USA 581 2 1 1 
Uzbekistan 299 2 1 1 
 

8.5. Dataunderlag för proteininnehåll och vattenfotavtryck i övriga livsmedel  
I tabell 17 redovisas de proteininnehåll för olika livsmedel som används för att jämföra 
vattenfotavtryck från olika livsmedel utifrån dess proteinutbyte. 

Tabell 17. Proteininnehåll för olika livsmedel (Livsmedelsverket, 2010). 

Produkt Ursprung Proteininnehåll [%] per 100 gram 
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Ost  Sverige 24,9 2 1 1 

Yoghurt  Sverige 3,4 2 1 1 

Filmjölk Sverige 3,4 2 1 1 

Svenskt nötkött Sverige 22 2 1 1 

Irländskt nötkött Irland 22 2 1 1 

Griskött Sverige 17,2 2 1 1 

Griskött Danmark 17,2 2 1 1 

Lamm Irland 18,3 2 1 1 

Kyckling Danmark 18 2 1 1 
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I tabell 18 redovisas vattenfotavtryck för övriga livsmedel. 

Tabell 18. Landspecifika vattenfotavtryck för olika livsmedel (Hoekstra & Chapagain, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt Ursprung Vattenfotavtryck [liter/kg] P
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Ost Sverige 2548 2 1 1 

Yoghurt Sverige 948 2 1 1 

Filmjölk Sverige 1231 2 1 1 

Griskött Sverige 6913 2 1 1 

Ägg Sverige 1778 2 1 1 

Griskött Danmark 6034 2 1 1 

Lammkött Danmark 5271 2 1 1 

Kyckling Danmark 1925 2 1 1 

Kikärter Turkiet 3230 2 1 1 

Tomat Sverige 12 2 1 1 

Tomat Nederländerna 8 2 1 1 

Tomat Spanien 53 2 1 1 

Apelsin Spanien 362 2 1 1 

Apelsin Sydafrika 439 2 1 1 

Apelsin Egypten 602 2 1 1 

Äpple Nya Zeeland 697 2 1 1 

Äpple Brasilien 303 2 1 1 

Äpple Sverige 422 2 1 1 

Äpple Frankrike 212 2 1 1 

Äpple Italien 218 2 1 1 

Äpple Chile 697 2 1 1 
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