
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VATTENAVTRYCK I KONVENTIONELL OCH 
EKOLOGISK PRODUKTION 

EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV SVENSKA RÅVAROR I EN 
HAMBURGARE  

 

Nathalie Haenel 
Josefine Sandberg 

 

 

 

juni 2015  

 

 

 

 

 
 

TRITA LWR-KAND-EX-2015: 01 



Nathalie Haenel, Josefine Sandberg             TRITA LWR-KAND-EX-2015: 01  

 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Nathalie Haenel & Josefine Sandberg 2015 
Kandidatexamensarbete inom Samhällsbyggnad  
Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik  
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)  
SE-100 44 Stockholm, Sverige 



Vattenavtrycket av en hamburgare – Skillnader i konventionell och ekologisk produktion i Sverige 

 

iii 
 

Summary 
The carbon- and ecological footprint due to human activities has in later years gained more 
attention. In the Swedish media however the water footprint is not as commonly heard of. The 
definition of a water footprint is the amount of water consumed within the different steps of 
production of goods and services, the embedded water in the final product or service. 

There are different methods to calculate the water consumption and water footprint in 
production in order to measure environmental impact from a water perspective. During the early 
21st century Hoekstra and Hung (2002) introduced the concept of water footprint and in 2010 a 
global standard was published. 

This study means to calculate and analyze the water footprint of a conventional and organically 
produced hamburger, with the aim to quantify and compare the relative importance of different 
production steps focusing on the beef. To evaluate the ineffective processes and the calculation 
method as well as critically review data are also part of the purpose. 

Two specific farms have been examined to achieve site specific data on conventional and organic 
meat production.  Some results from previous official publications have been used to fill in data 
in order to enable analysis of a complete hamburger. 

The result shows that the water footprint of the conventional hamburger is approximately half of 
the organic one, with the same results showing regarding the ground beef. In both cases the 
water footprint of the vegetables constitutes about 5 % of the total. 

Calculating the water footprint is a complicated process with many parameters to consider. The 
selection of data is crucial due to errors in data accumulating in every step of the calculating 
process. Ever though the method is a simplification of reality we conclude that the results are 
pointing to the importance of a higher awareness of the environmental impact of meat 
consumption. 
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Sammanfattning 
På senare tid har koldioxidavtryck och det ekologiska fotavtryck som vi människor lämnar efter 
oss fått större uppmärksamhet. Vattenavtryck är däremot något som i Sverige inte förekommer 
lika frekvent i olika medier. Definitionen på vattenavtryck är den mängd vatten som konsumeras 
för att producera en vara eller tjänst i alla processens ingående delar och finns dolt i den färdiga 
produkten.  
 
För att ur vattensynpunkt beräkna påverkan av en process finns en mängd olika vatten-
avtrycksmetoder. Hoekstra och Hung (2002) introducerade under tidigt 2000-tal konceptet Water 
Footprint, vattenavtryck. År 2010 publicerade de en global standard för beräkning av vatten-
avtrycket hos en process, produkt, producent eller konsument som idag används världen över av 
olika organisationer och verksamheter.  
 
Med fokus på nötfärsbiffen syftar studien i denna rapport till att beräkna och utvärdera 
vattenavtrycket hos en konventionell och en ekologiskt framställd hamburgare, med målet att 
kvantifiera och jämföra den relativa betydelsen av de olika produktionsstegen. Att göra en 
analytisk bedömning av ineffektiva processer och kritiskt granska data samt beräkningsmetoden 
är även en del av målet.  
 
Platsspecifika data kunnat användas för att åstadkomma ett trovärdigt resultat genom att studera 
en konventionell och en ekologisk gård. För att presentera ett jämförbart värde för en hel 
hamburgare har resultat från tidigare publikationer använts. 
 
Resultaten visar att vattenavtrycket av en konventionell hamburgare är ungefär hälften så stort 
som för en ekologisk och samma resultat gäller för enbart nötfärsbiffen. Nötköttet står för den 
betydande delen då vegetabilierna i snitt endast utgör cirka 5 % av det totala vattenavtrycket.  
 
Att räkna på vattenavtryck är en komplicerad process där många parametrar hanteras. Valet av 
data är avgörande då felen i beräkningarna ackumuleras i varje steg. Även om metoden är en 
förenkling av verkligheten kan vi konstatera att resultaten pekar på att en utveckling mot en lägre 
köttkonsumtion är nödvändig för att minska miljöpåverkan.  
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Beteckningar 

𝑆𝑆𝑆 Specifikt vattenbehov, [m3/ton] 
𝐶𝑆𝐶 Odlingens vattenbehov, [m3/ha] 
𝐶𝐶 Odlingens skördemängd, [ton/ha] 
𝐸𝑇𝑐 Specifik evapotranspiration, [mm/dag] 
𝐾𝑐 Odlingskoefficient, [-] 
𝐸𝑇0 Potentiell evapotranspiration, [mm/dag] 
∆ Lutning ångtryckskurva, [kPa/˚C] 
𝐶𝑛 Nettoinstrålning, [MJ/m2/dag] 
𝛾 Psykometrisk konstant, [kPa/˚C] 
𝑇 Specifik dygnsmedeltemperatur luft, [˚C] 
𝑈2 Medelhastighet vind 2 meter över markyta, [m/s] 
𝑒𝑎 Aktuellt ångtryck, [kPa] 
𝑒𝑠 Medelmättnadsångtryck, [kPa] 
(𝑒𝑎 − 𝑒𝑠) Ångtrycksdeficit, [kPa] 
𝐶𝑅𝑅 Inkommande kortvågig strålning, [MJ/m2/dag] 
𝐶𝑅𝑅 Utgående långvågig strålning, [MJ/m2/dag] 
𝛼 Albedo, [-] 
𝐶𝑠 Globalstrålning, [MJ/m2/dag] 
𝜎 Stefan-Boltzmanns konstant, [W/m2K4] 
𝐶𝑠𝑠 Clear-sky strålning, [MJ/m2/dag] 
𝑐𝑝 Specifik värmekapacitet vid konstant tryck, [MJ/kg/˚C] 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Korrigerat Lufttryck, [kPa] 
𝜆 Latent värmeförångning, [MJ/kg] 
𝜀 Kvot molekylvikt vattenånga och torr luft, [-] 
𝑧 Höjd över havet, [m] 
𝑉𝑆𝐶𝑎 Total mängd virtuellt vatten, [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑑𝑑𝑑𝑛𝑑 Mängd virtuellt vatten för drickvattenförsörjning, [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑓𝑓𝑓𝑑 Mängd virtuellt vatten för att producera födan, [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑠𝑓𝑑𝑠 Mängd virtuellt vatten för att underhålla verksamheten, [m3/ton] 
𝑞𝑑 Djurets dagliga drickvattenbehov, [m3/ton] 
𝑞𝑚𝑑𝑚𝑑𝑛𝑔 Mängd vatten för att blanda till föda, [m3/dag] 
𝑞𝑠𝑓𝑑𝑠 Mängd vatten för underhåll av verksamheten, [m3/ton] 
𝑆𝑎 Djurets vikt vid slakt, [ton]  
𝑆𝑝 Vikt primärprodukt per djur, [ton] 
𝐶 Mängd föda som konsumeras, [ton/dag] 
𝑃𝑆𝐶 Mängd virtuellt vatten för produktion av primärprodukter, [ton/djur] 
𝑄𝑝𝑑𝑠𝑑 Vattenbehov produktion, [m3/djur] 
𝑝𝑝 Specifik produktandel, [-] 
𝑣𝑝 Specifik värdeandel, [-] 
𝑣[𝑝] Marknadsvärde på produkt p, [kr/kg] 
𝑇𝑆 Torrsubstans, [%] 
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Introduktion 

Nyckelord: Vattenavtryck, vattenåtgång, nötkött, konventionell, ekologisk, hamburgare, 
evapotranspiration  

Inledning och bakgrund     
Med ökad urbanisering och förändrade levnadsmönster i världen idag är frågan om användningen 
av jordens resurser ett hett ämne. Termer som ’klimatneutral’ och ’ekologiskt fotavtryck’ är 
frekvent förekommande i media (Nyström, 2013). Att plantera träd eller handla med 
utsläppsrätter blir ett sätt att kompensera för till exempel utsläpp av växthusgaser (Söderlund, 
2013). Däremot har klimatpåverkan ur vattensynpunkt än så länge inte fått samma 
uppmärksamhet. Det är ett faktum att vattenbehovet i världen idag ökar både med befolkningen 
och med förändrad konsumtion (Moström, 2012). Av allt vatten som används på jorden står 
produktion av mat för cirka 86 % vilket innebär att konsumentens val av livsmedel har stor effekt 
på vattenbehovet (Hoekstra & Chapagain, 2008). Även om vattenresurserna på jorden kan anses 
oändligt stora är det en tillgång som måste hushållas med. Professor Allan (2011) menar att 
genom människans överkonsumtion och ignoranta utnyttjande av vattenresurserna påverkas 
vattnet på ett sätt som i längden inte är hållbart, varken ur ett ekologiskt, ekonomiskt eller socialt 
perspektiv. 

Virtuellt vatten och vattenavtryck 
I början av 1990-talet introducerade Allan begreppet virtuellt vatten, ett mått på det dolda eller 
konsumerade vattnet i produktion och tillverkning av olika produkter (Hoekstra, 2008a). Det 
innebär inte mängden vatten produkten fysiskt innehåller, utan det som behövs för att skapa 
produkten. Produktionsförhållanden är avgörande, vilket innefattar både hur, var och med vilken 
vatteneffektivitet produktionen sker.  
 
Att studera vattenåtgången för att ta fram en produkt där den sedan används öppnar upp för 
möjligheter att ”spara” på vatten. Det kan möjliggöras genom att importera produkten istället för 
att själv tillverka den då vattenåtgången i produktion kan skilja sig åt på olika platser bland annat 
beroende av tillgången på vatten. Vattenåtgångens miljöpåvekan och hur processerna kan 
effektiviseras kan då belysas. Medvetenhet om hur stora vattenvolymerna är vid tillverkning och 
vad som ger störst påverkan på olika vattenflöden och system kan då lättare skapas hos 
konsumenten (Hoekstra, 2008b).  
 
Konceptet Water Footprint, vattenavtryck, introducerades av Hoekstra och Hung i början av 2000-
talet som det virtuella vatteninnehållet av alla varor och tjänster konsumerade av en, alternativt 
alla individer i ett land. Vattenavtrycket visar på och tar hänsyn till både direkt och indirekt 
vattenanvändning. Resultatet av beräkningar av vattenavtryck blir ett mått i flera dimensioner där 
inte bara vattnets ursprung redovisas utan också volymen förorenat vatten i produktionen. 
Vattenavtrycket tar då hänsyn till vilken typ av vatten som förbrukas i produktionen genom att i 
beräkningarna skilja på grönt, blått och grått vatten (Hoekstra & Chapagain, 2003). Grönt vatten 
är den del av nederbörden som ej bildar grundvatten eller ytavrinner utan stannar kvar i jorden 
eller på växterna. Blått vatten är grundvatten och ytvatten och grått vatten är förorenat vatten 
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vilket i exempelvis jordbruket ofta beror på läckage orsakat av kvävegödsling. Vattenavtryck med 
avseende på grått vatten innebär den vattenmängd som krävs för att spä ut förorenat vatten så 
det inte längre anses förorenat (Water Footprint Network, 2015). Beroende av 
produktionsförutsättningar, till exempel lokalt bevattningsbehov, används olika mycket vatten i 
produktionen och andelen av respektive vattentyp varierar stort (Hoekstra & Chapagain, 2003).  
 
Global Water Footprint Assessment Standard 
Global Water Footprint Assessment Standard är en internationellt vedertagen metod framtagen 
och utvecklad av the Water Footprint Network tillsammans med forskare från University of 
Twente i Nederländerna. Metoden används för att genomföra beräkningar och bedömningar av 
vattenavtryck. År 2009 publicerades den för första gången i “The Water Footprint Assessment 
Manual: Setting the global standard”. Två år senare publicerades en uppdaterad version vilken 
idag är global standard och används vid miljöbedömning med fokus på vattenavtryck av 
organisationer och företag (Hoekstra et al, 2011). 
 
Metoden är ett hjälpmedel för att kvantifiera vattenavtrycket av en process, produkt, producent 
eller konsument. Det kan både vara i ett globalt perspektiv eller i ett avgränsat geografiskt 
område. Huvudsyftet med metoden är att analysera på vilket sätt mänskliga aktiviteter påverkar 
vattenåtgången för att undersöka i vilken grad verksamheter kan bli mer vatteneffektiva och 
hållbara (Hoekstra et al, 2011). 
 
Vattenavtrycket av en produkt innebär summan av det virtuella vattnet i produktionens alla 
delprocesser genom hela produktionskedjan. Den verkliga vattenanvändningen samt 
vattenåtgången i de olika produktionsstegen beskrivs i figur 1.     
 

 
Figur 1. Vattenanvändning och vattenåtgång i olika produktionssteg (Hoekstra, 2008a).  

Det virtuella vatteninnehållet i en produkt definieras som volymen vatten som används för att 
producera produkten i fråga med utgångspunkt från den plats där produkten faktiskt produceras. 
För att undvika dubbelräkning av vattnet då en råvara används i olika produkter behandlas två 
olika produktionsnivåer, primär- och sekundärprodukter. Primärprodukter är till exempel kött 
och läder som kommer direkt från djuret medan produkter tillverkade av de primära, till exempel 
ost, smör och korv räknas som sekundära (Hoekstra & Chapagain, 2003).  
 
Vattenavtrycket kan beroende på val av data och detaljnivå samt sammanhang variera stort. 
Enligt Hoekstra et al. (2011) ska varje enskilt syfte av en sådan studie analyseras utifrån olika 
synsätt, avgränsningar och antaganden. Med det i åtanke bör studien specificeras och tydligt 
avgränsas innan beräkningar och vidare analyser utförs. Detaljnivån kan vara en av de mest 
avgörande frågorna då denna helt beror på hur resultatet ska användas. Om syftet är att belysa ett 
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problem på en specifik plats eller i ett visst steg i kedjan krävs generell en hög detaljnivå. En lägre 
detaljnivå kan accepteras om resultatet syftar till att skapa medvetenhet i ett större sammanhang. 
Det är exempelvis rimligt att använda genomsnittliga data för att belysa ett helt lands 
vattenkonsumtion (Hoekstra et al, 2011). 

Resultat från tidigare publikationer 
Jordbruket står idag för ca 92 % av människans vattenavtryck, den animaliska produktionen utgör 
en betydligt större del än den vegetabiliska (Mekonnen & Hoekstra, 2012). Exempelvis är det 
globala genomsnittet vid tomat- och salladsodling 214 respektive 237 l/kg medan 
nötköttsproduktion har ett genomsnittligt vattenavtryck på 15415 l/kg (Mekonnen & Hoekstra, 
2010a & 2010b). I Sverige är det genomsnittliga vattenavtrycket i köttproduktionen cirka 10000 
l/kg (Mekonnen & Hoekstra, 2010b).  Ett globalt genomsnittligt värde på vattenavtrycket hos en 
hamburgare med en biff på 150 gram är 2400 liter/kg (Chapagain & Hoekstra, 2004). 
 
Köttproduktionen har ökat globalt de senaste decennierna och spås fortsätta i samma riktning 
framöver (WHO, 2015). För att avgöra vilket vattenavtryck produktionen medför finns ett flertal 
beräkningsmetoder. Hoekstra et al. (2011) har tagit fram en global standard för beräkning av 
vattenavtryck. En av metoderna behandlar vattenavtrycket av en viss produkt vilken studien i 
denna rapport i huvudsak bygger på.  
 
Köttkonsumtionen står idag för mer än 25 % av människans vattenavtryck i världen, den stora 
andelen, 98 %, är foderproduktion. Enligt Hoekstra (2012)  skulle vattenavtrycket kunna minskas 
med 36 % om man i världens industriländer ändrade sina matvanor mot en mer vegetarisk kost 

Konventionell och ekologisk odling 
I Sverige tillämpas idag både konventionell och ekologisk produktion inom växt- och 
djurhållning. Statistik från Jordbruksverket (2013) visar att de ekologiska odlingsarealerna i 
Sverige uppgår till cirka 500 000 hektar. Det motsvarar 16,5 % av Sveriges jordbruksarealer. 
Mängden arealer under omställning har de senaste fem åren minskat, totalt sett sker dock en 
ständig ökning i andelen jordbruksmark med ekologisk odling. Diagram 1 visar ökningen i andel 
ekologisk odlingsareal sedan år 2005.  
 

 
Diagram 1. Andel ekologisk odlingsareal i Sverige år 2005-2013 (Jordbruksverket, 2013) 



Vattenavtrycket av en hamburgare – Skillnader i konventionell och ekologisk produktion i Sverige 

 

5 
 

Inom ekologisk produktion är fokus hållbar hantering av skadegörare och ogräs, växtnäring och 
djurens roll i produktionen. Ekologisk köttproduktion strävar efter ett naturligt levnadssätt där 
djuren kan beta och ströva fritt. Minst 60 % av djurens foder skall odlas på den egna gården där 
åkrarna näringsberikas med stallgödsel och andra restprodukter och inga kemiska medel används 
för skadebekämpning (Jordbruksverket, 2014 & 2015).  
 
Under 2013 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med cirka 12 %. Andelen ekologiskt 
uppgick då till cirka 4,3 % av den totala försäljningen av livsmedel i Sverige.  Köttförsäljningen är 
den varugrupp med lägst andel ekologiska produkter, endast 1,5 % av den totala försäljningen 
(Larsson, 2014).   
 
Svenska Livsmedelsverket, en myndighet som hanterar svensk livsmedelskonsumtion samt 
kostföringens koppling till den personliga hälsan utkommer årligen med rekommendationer och 
rådande forskningsrön rörande livsmedel och matvanor. De rekommenderar ett intag av kött på 
mindre än 500 gram i veckan inklusive charkvaror som rökt skinka och salami, dels ur 
hälsosynpunkt men även på grund av köttindustrins miljöpåverkan. Enligt livsmedelsverket står 
köttproduktionen i världen för 15 % av det totala utsläppet av växthusgaser där nöt och får är det 
som påverkar mest (Livsmedelsverket, 2015). En miljöaspekt som i Sverige inte belyses lika ofta 
är köttproduktionens påverkan på vattenresurserna. Inom jordbruk förbrukar grödor vatten för 
sin egen tillväxt. Då grödorna i sin tur konsumeras för utfodring av djuren i köttproduktion är det 
rimligt att anta att i livsmedel som exempelvis en hamburgare står nötfärsbiffen för den största 
vattenförbrukningen. 

Studie av vattenavtrycket hos en hamburgare  
Studien bygger på beräkningar av en hamburgares vattenavtryck. Beräkningar genomförs för en 
konventionell och en motsvarande ekologisk hamburgare. Grunden till att en hamburgare valts 
för studien av vattenavtryck är att produkten innehåller flera olika råvaror, både vegetabiliska och 
animaliska. En klassisk hamburgare definieras i denna rapport som: 

• 150 g biff av nötfärs 
• Hamburgerbröd, 50 gram 
• 1 skiva cheddarost, 20 gram 
• 1 st. salladsblad, 20 gram 
• 2 skivor tomat, 20 gram 
• 1 skiva lök, 10 gram 

Övergripande syfte      

Syftet med studien är att på ett tydligt sätt åskådliggöra vattenåtgången i produktionen i Sverige 
av de råvaror som antas ingå i en hamburgare, både vegetabiliska och animaliska produkter.  
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Specifika mål 

Målen med studien är att: 
 

• kvantifiera och jämföra den relativa betydelsen för de olika produktionsstegen och 
råvarorna i en hamburgare med fokus på nötfärsbiffen.  

• jämföra vattenåtgången för en konventionell nötfärsbiff med en ekologisk motsvarighet.  
• göra en analytisk bedömning av ur vattensynpunkt ineffektiva processer och övergripligt 

guida konsumenten att göra ett vatteneffektivt val av livsmedel. 
• göra en kritisk granskning och osäkerhetsanalys av kvantifieringarna för svenska 

hamburgare med motsvarande data från tidigare publikationer. 
• diskutera vår metod och beräkningsmodell jämfört med de manualer och metoder som 

finns tillgängliga (the Water Footprint Assessment manual) samt de ingående 
delmomenten och parametrarna. 

 
Metod 

Genom litteraturstudier samt beräkningar utifrån metoder i the Water Footprint Assessment 
Manual av Hoekstra et al (2011) ska jämförbara resultat av vattenåtgången framarbetas. Metoden 
gäller som global standard för vattenavtryckberäkningar.  

Datainsamling har skett genom intervjuer, sökning i SMHIs klimatdatabaser samt tidigare 
forskningsresultat i form av artiklar och rapporter. Jansson (2015) har tillhandahållit bearbetade 
klimatdata. Egen bearbetning av data samt beräkningar har utförts i Microsoft Excel 2010.  

Metod för beräkning av virtuellt vatteninnehåll hos grödor 

För att beräkna vattenåtgången hos växter och grödor utgår vattenavtrycksmetoden från 
evapotranspirationen, hur mycket vatten som avdunstar och transpirerar från odlingsmark under 
tillväxt. Penman-Monteiths ekvation används i Water Footprint Assessment Manual 
(vattenavtrycksmetoden) för att beräkna den potentiella evapotranspirationen. För att göra 
vattenavtrycksmetoden tillämpbar har värden beräknats för ett så kallat referensodlingsfält. 
Egenskaperna hos referensfältet antas enligt metoden vara: 

• 12 centimeters odlingshöjd 
• Konstant ytmotstånd på 70 s/m 
• Albedo på 0.23 

 
Övriga antaganden rörande metoden gäller att odlingsarealen ej saknar vatten och är under aktiv 
tillväxtfas (Hoekstra & Hung, 2002).  

Referensodlingens egenskaper är i likhet med ett välmående och heltäckande gräsfält. För de 
odlingar som skiljer sig i exempelvis växthöjd kan värdet på den potentiella evapotranspirationen 
skilja sig avsevärt. Det platsspecifika värdet korrigeras med en odlingskoefficient, Kc. 
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Koefficienten tar hänsyn till marktäckning, ytmotstånd och odlingshöjd för grödan för att relatera 
egenskaper och den fysiska miljön hos referensmodellen till en specifik odling.  

Specifikt vattenbehov 
Vattenåtgången för framställning av odlingsgrödor är mycket typ- och platsspecifik. 
Odlingsperiodens längd, nederbörd och antal soltimmar är variabler som spelar in. Detta gör att 
värden skiljer sig mycket mellan olika områden globalt och mellan klimatzoner. Även på 
nationell, regional och lokal nivå finns stora variationer då vindhastighet, grödans höjd och 
jordens vattenhållande förmåga måste beaktas. För att sammanställa alla data används i 
vattenavtrycksmetoden begreppet SWD (”Specifikt Vattenbehov” eller ”Specific Water 
Demand”). Detta begrepp beskriver det specifika vattenbehovet för en viss odlingstyp baserat på 
klimatdata i området samt områdets fysiska förutsättningar. Det specifika vattenbehovet sätts i 
relation till skörden från en odlingsareal för att få ett andelsvärde av vattenåtgången. 

 𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶

 [m3/ton]                 (1.1) 

𝐶𝐶 = odlingens skördemängd (Crop Yield) [ton/ha] 
𝐶𝑆𝐶 = odlingens vattenbehov (Crop Water Requirement) [m3/ha] 

 
Data för odlingens vattenbehov räknas fram i flera steg och tar hänsyn till klimat och odlingstyp. 
Vid beräkningen divideras den potentiella evapotranspirationen med odlingsperiodens längd: 

 𝐶𝑆𝐶 =  𝐸𝑇𝑐
(𝑃𝑜𝑅𝑜𝑅𝑜𝑅𝑝𝑒𝑃𝑜𝑃𝑜𝑒𝑅𝑅 𝑅ä𝑅𝑜𝑜 𝑜 𝑜𝑑𝑜𝑑𝑃) [m

3/ha]             (1.2) 

ETc är den totala specifika evapotranspirationen från odlingsarealen under hela odlingens längd i 
mm per dag. Denna i sin tur erhålls genom att multiplicera odlingskoefficienten Kc med värdet 
för potentiell evapotranspiration från referensmodellen, ET0: 

 𝐸𝑇𝑐 =  𝐸𝑇0 ∗ 𝐾𝑐   [mm/dag]                  (1.3) 

Vilket värde som används för Kc är direkt kopplat till vilken gröda som avses. Värdet varierar 
dessutom över perioden då marktäckningen från grödan skiljer sig mycket över säsongen. 
Transpiration har stor potential att avge vattenånga till atmosfären varav den potentiella 
evapotranspirationen beror mycket av hur stor marktäckningen är (Halling, 2015). Eftersom 
referensodlingen har egenskaper av ett gräsfält är marktäckningen fullständig varav den 
potentiella evapotranspirationen har ett högt värde. I början eller slutet av en odlingssäsong när 
marktäckningen för de flesta odlingsgrödor är relativt låg måste evapotranspirationen korrigeras 
till en viss andel av referensodlingens potentiella evapotranspiration.  

Referensformel för evapotranspiration 
ET0 är evapotranspirationen för referensodlingen som beskrivits ovan. Separata funktioner för 
aerodynamik och ytmotstånd som ej ingår i den ursprungliga formeln för evapotranspiration är 
redan insatta i referensmodellen (FAO, 1998). Även vissa värden från antaganden gällande 
referensodlingens fysiska egenskaper är insatta. Den färdiga referensformeln för 
evapotranspiration ser ut enligt följande: 
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 𝐸𝑇0 =
0.408∆(𝐶𝑛−𝐺)+𝛾� 900

𝑇+273�𝑈2(𝑓𝑠−𝑓𝑎)

∆+𝛾(1+0.34𝑈2)   [mm/dag]               (1.4) 

 
∆ = lutning på ångtryckskurvan [kPa/°C] 
𝐶𝑛 = nettoinstrålning från solen på odlingsytan [MJ/m2/dag]. 
𝐺 = markvärmeflödet [MJ/m2/dag]  
𝛾 = psykometrisk kontant [kPa/°C] 
𝑇= specifik dygnsmedeltemperatur luft beräkningsperiod [°C] 
𝑈2 = vindens medelhastighet på två meters höjd [m/s] 
𝑒𝑎 = aktuellt ångtryck [kPa] 
𝑒𝑠 = medelmättnadsångtryck [kPa] 
(𝑒𝑠 - 𝑒𝑎) = ångtrycksdeficit [kPa] 
 

Nettoinstrålning, Rn 
Evapotranspirationen från en yta är beroende av den energi som finns tillgänglig för att förånga 
vatten. Solstrålning är en stor energikälla och har potential att få stora mängder vatten att 
avdunsta (Hoekstra & Hung, 2002). Nettoinstrålning, Rn, är skillnaden mellan kortvågig 
inkommande strålning och utgående långvågig strålning. Inkommande strålning är den jordytan 
tar emot från solen och dess intensitet beror av hur mycket som tränger genom atmosfär och 
molntäcke. Den utgående långvågiga strålningen är den inkommande strålning som reflekteras på 
jord-, växt-, och urbana ytor och skickas ut genom atmosfären igen.  

 𝐶𝑅 = 𝐶𝑅𝑅 − 𝐶𝑅𝑅  [MJ/m2/dag]                (1.5) 

𝐶𝑅𝑅 = inkommande kortvågig strålning [MJ/m2/dag] 
𝐶𝑅𝑅 = utgående långvågig strålning [MJ/m2/dag] 
 
Den inkommande kortvågiga strålningen räknas ut med hänsyn till total solinstrålning samt 
albedo vilket i referensmetoden för evapotranspiration har givits ett konstant värde på 0.23. 

 𝐶𝑅𝑅 = (1 − 𝛼) ∗ 𝐶𝑅  [MJ/m2/dag]                (1.6) 

𝛼 = albedo [-] 
𝐶𝑅 = globalstrålning [MJ/m2/dag] 
 

 𝐶𝑅𝑅 =  𝜎 ∗ 𝑇4 ∗ �0.34 − 0.14�𝑒𝑎� ∗ (1.35 ∗ � 𝐶𝑠
𝐶𝑠𝑠

� − 0.35) [MJ/m2/dag]    (1.7) 

𝜎 = Stefan-Boltzmanns konstant [W/m2K4] 
𝑇 = dygnsmedeltemperatur [K] 
𝑒𝑎 = aktuellt ångtryck [kPa] 
𝐶𝑅 = globalstrålning [MJ/m2/dag] 
𝐶𝑅𝑃 = clear sky-strålning [MJ/m2/dag] 
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Psykometrisk konstant, ϒ 
Den psykometriska konstanten sammankopplar det partiella lufttrycket med den aktuella 
lufttemperaturen. Eftersom vattnets kokpunkt och avdunstning bland annat beror av höjden över 
marken är koefficienten lokaliseringskopplad. Ändras lokaliseringen ändras även värdet på 
koefficienten, men kan på ett och samma ställe antas ha ett konstant värde (Allen et al, 1998) 

 𝛾 = Cp∗P
ε∗λ

 [kPa/°C]                 (1.7) 

𝐶𝑝 = specifik värmekapacitet vid konstant tryck [MJ/kg/°C] 
𝑃 = lufttryck vid rådande höjd över havet [kPa] 
𝜆= latent värmeförångning [MJ/kg] 
𝜀 = kvot mellan molekylvikten hos vattenånga och torr luft [-] 
 
Lufttrycket kan ses som tyngden av en luftpelare från markytan upp till atmosfären. Vid havsytan 
är lufttrycket 101,3 kPa och sjunker sedan ju högre markytan befinner sig (SEI, 2015). Det 
aktuella lufttrycket beräknas utifrån atmosfärstrycket med avseende på temperatur och höjd över 
havet. 

 𝑃 = 101.3 ∗ ((𝑇+273.15)−0.0065∗𝑧
(𝑇+273.15)

)5.26 [kPa]               (1.8) 

𝑇 = specifik dygnsmedeltemperatur [°C] 
𝑧 = beräkningsområdets höjd över havet [m] 

Ångtryckskurvans lutning, Δ 
Genom att ange relationen för ångtryck som funktion av temperatur fås ett samband hur 
mättnadsångtrycket ökar med temperaturen. Sambandet är ickelinjärt med en flack lutning för 
lägre temperaturer och en brant lutning för högre temperaturer (FAO, 1998).  

 ∆ =
4098�0.6108∗𝑓�

17.27∗𝑇
𝑇+237.3��

(𝑇+237.3)2
  [-]             (1.10) 

𝑇 = specifik dygnsmedeltemperatur [°C] 

Mättnadsångtryck, 𝒆𝒔 
Eftersom ångtrycket beror av temperaturen finns för varje given temperatur förutom ett 
momentant ångtryck även en specifik gräns för mängden ånga luften rymmer. Gränsen kallas 
mättnadsångtryck och anger ångtrycket då luften är vattenmättad. Om denna gräns uppnås kan 
vatten ej av sig själv avgå till luften i form av evapotranspiration. Sjunker temperaturen när 
mättnadsångtrycket är uppnått avger luften vatten till omgivningen i form av nederbörd eller 
daggbildning. Mättnadsångtrycket är direkt avhängig den rådande lufttemperaturen och beräknas 
enligt formeln: 

𝑒𝑠 = 0.6108 ∗ 𝑒(17.27∗𝑇
𝑇+237.3) [kPa]               (1.11) 

𝑇 = specifik dygnsmedeltemperatur [°C] 
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Avgränsningar och antaganden i metoden för grödor 
I ekvationen för att beräkna utgående långvågig strålning, Rnl, ingår en term som är beroende av 
ett medelvärde av det dygnsspecifika max- och minimivärdet på temperaturen. I bearbetad 
klimatdata saknas max- och minimivärde för temperaturen och istället används ett redan angivet 
dygnsmedelvärde.  
 
I ekvationen för att beräkna utgående långvågig strålning används en kvot mellan globalstrålning 
och Clear sky-strålning. På grund av avsaknad av data antas kvoten till 1,0 eftersom 
globalstrålning vid klart väder kan antas har samma värde som Clear Sky-strålning.  
 
Termen markvärdeflöde, G, i referensekvationen för potentiell evapotranspiration bortses ifrån i 
alla beräkningar på grund av att beräkningar utförs per dygn. Vid beräkningar över lång tid tar då 
markvärmeflödet under dagen och flödet under natten totalt sett ut varandra. (Jansson, 2015). 
 
För att inte dränera odlingsmark på näringsämnen är det viktigt att tänka på växtföljden. Ensidig 
odling av en areal resulterar med tiden i minskad skörd samt större utsatthet för skadeinsekter 
och sjukdomar. Genom att planera växtföljden och till exempel växla mellan grödor som i olika 
grad tar upp eller binder näring i jorden på en areal erhålls ett långsiktigt fungerande jordbruk 
(Adelsköld et al, 1995).  
 
På gårdarna i Ulricehamn och Torna-Hällestad används denna metod, vilken har stor betydelse 
för jordens närings- och vatteninnehåll från år till år. Studien tar ej hänsyn till detta utan 
behandlar endast ett specifikt odlingsår och bortser från de effekter som föregående års gröda 
haft på jorden. Begränsningen innebär även att beräkning av evapotranspiration för gräsväxter 
endast tar hänsyn till det år de skördas även om sådden sker året innan. För att kunna jämföra 
grödorna likställs exempelvis spannmålsgrödornas år ett med gräsväxternas år två. Resultatet för 
skörd per gröda kan därför skilja sig om studien genomförs för ett annat specifikt år. 

Tabell 1. Utsädes- och skördeperiod per gröda för beräkning av evapotranspiration 

Utsädes- och skördeperiod grödor 
Typ av gröda Gröda Odlingsförfarande 

Spannmål Vete 
Sådd år 1 Skörd år 1 Korn 

Helsädsvall Åkerböna 

Vallgrödor av 
gräsliknande 
karaktär 

Timotej 

Sådd år 1 
Skörd år 2 (förskjuts 
och likställs med år 
1 för övriga grödor) 

Rajgräs 
Klöver 
Lucern 
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Metod för beräkning av virtuellt vatteninnehåll hos levande djur 

Det virtuella vattnet hos ett levande djur beräknas utifrån tre olika komponenter. Dessa består av 
den totala volymen vatten som går åt för dricksvattenförsörjningen, produktionen av föda samt 
underhåll av verksamheten. Summan av komponenterna (VWCa= virtual water content) 
definieras som mängden virtuellt vatten hos djur a enligt: 

𝑉𝑆𝐶𝑎 = 𝑉𝑆𝐶𝑑𝑑𝑑𝑛𝑑 + 𝑉𝑆𝐶𝑓𝑓𝑓𝑑 + 𝑉𝑆𝐶𝑠𝑓𝑑𝑠 [m3/ton]               (2.1) 

𝑉𝑆𝐶𝑎 = total mängd virtuellt vatten [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑑𝑑𝑑𝑛𝑑 = mängd virtuellt vatten för dricksvattenförsörjningen [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑓𝑓𝑓𝑑 = mängd virtuellt vatten för att producera födan [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑠𝑓𝑑𝑠 = mängd virtuellt vatten för att underhålla verksamheten [m3/ton] 

Vattenåtgång dricksvatten 
Det virtuella vattnet från dricksvattenförsörjningen är den totala volym vatten som djuret 
behöver under hela sin livstid. Detta kan beräknas enligt: 

𝑉𝑆𝐶𝑑𝑑𝑑𝑛𝑑  =  ∫
𝑞𝑑 𝑑𝑑

𝑠𝑠𝑎𝑠𝑠ℎ𝑡𝑡𝑡
𝑏𝑏𝑡𝑡ℎ

𝐶𝑎
 [m3/ton]                (2.2) 

 
𝑞𝑑 = djurets dagliga dricksvattenbehov [m3/dag]  
𝑆𝑎 = djurets vikt vid slakt [ton] 

Vattenåtgång föda 
Det virtuella vattnet från produktionen och konsumtionen av föda är uppdelat i två delar där den 
första delen behandlar det vatten som behövs för att preparera födan och den andra delen 
behandlar det virtuella vattnet i varje specifik gröda. Produktionen av grödan beskrivs ingående i 
avsnittet ”Metod för beräkning av virtuell vattenåtgång hos grödor” och behandlas därför inte 
vidare här. Mängden virtuellt vatten från födan kan beräknas enligt: 

𝑉𝑆𝐶𝑓𝑓𝑓𝑑 =  ∫
�𝑞𝑚𝑏𝑚𝑏𝑛𝑠 +∑ 𝑆𝐶𝑆∗𝐶𝑛𝑐

𝑐=1 � 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑠𝑠ℎ𝑡𝑡𝑡
𝑏𝑏𝑡𝑡ℎ

𝐶𝑎
 [m3/ton]                                    (2.3) 

𝑞𝑚𝑑𝑚𝑑𝑛𝑔 = mängd vatten för att preparera födan [m3/dag] 
𝑆𝑆𝑆 = specifikt vattenbehov för att producera varje enskild gröda [m3/ton].  
𝐶 = mängd föda som konsumeras [ton/dag] 
𝑆𝑎 = djurets vikt vid slakt [ton] 

Vattenåtgång för underhåll av verksamheten 
Mängden virtuellt vatten som kommer av underhåll av verksamheten i form av renhållning av 
gård och omgivningar, djurskötsel och övrigt underhåll som behövs för att upprätthålla 
standarden och bevara miljöerna på gården kan beräknas enligt: 

𝑉𝑆𝐶𝑠𝑓𝑑𝑠  =  ∫
𝑞𝑠𝑡𝑡𝑠 𝑑𝑑

𝑠𝑠𝑎𝑠𝑠ℎ𝑡𝑡𝑡
𝑏𝑏𝑡𝑡ℎ

𝐶𝑎
 [m3/ton]                (2.4) 

𝑞𝑠𝑓𝑑𝑠 = mängd vatten för underhåll [m3/dag] 
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𝑆𝑎 = djurets vikt vid slakt [ton] 

Produktspecifik vattenåtgång 
Vid beräkning av den totala mängden virtuellt vatten för primära produkter (VWCp) måste 
hänsyn tas till virtuellt vatten vid uppfödning av djuret (VWCa) samt det vatten som behövs vid 
produktionen av primärprodukter (PWR). Även mängden möjlig produktion av en viss 
primärprodukt (vf/pf) måste beaktas i beräkningen enligt följande: 

 𝑉𝑆𝐶𝑝 = (𝑉𝑆𝐶𝑎 + 𝑃𝑆𝐶) ∗ 𝑠𝑓
𝑝𝑓

  [m3/ton]               (2.5) 

Vattenbehovet för produktion av primärprodukter definieras: 

𝑃𝑆𝐶 = 𝑄𝑝𝑡𝑝𝑐
𝐶𝑎

 [ton/djur]                                      (2.6) 

𝑄𝑝𝑑𝑠𝑐 = vattenbehov produktion [m3/djur] 
𝑆𝑎 = djurets vikt vid slakt [ton] 
 

Genom att titta på andelen produkt per ton djur och värdeandelen av produkten beaktas 
mängden möjlig produktion av primärprodukt per ton djur. Produktandelen kan beräknas enligt: 

𝑝𝑝 = 𝐶𝑝

𝐶𝑎
                                       (2.7) 

𝑆𝑝 = vikt primärprodukt per djur [ton] 
𝑆𝑎 = djurets vikt vid slakt [ton] 
 

Värdeandelen av produkten beräknas som kvoten mellan marknadsvärdet på produkten och 
summan av marknadsvärdet på alla produkter från djuret enligt:  

𝑣𝑝 = 𝑠[𝑝]∗𝑝𝑓
∑(𝑠[𝑝]∗𝑝𝑓)                                      (2.8) 

𝑣[𝑝]= marknadsvärde på produkt p 
𝑝𝑝= produktandel 

Avgränsningar och antaganden i metoden för levande djur 
Då djuren diar dricker de inte lika stor mängd vatten som ett fullvuxet djur. Därför räknas 
vattenåtgången under denna period som linjärt ökande med åldern tills kalven är fullvuxen. 
Mjölken antas ge samma vattenavtryck som motsvarande mängd dricksvatten. Systemet avgränsas 
då till köttdjuret och ingen hänsyn tas till dikon under kalvens första levnadstid.  
 
Vid beräkningen av vattenåtgången från utfodring försummas termen qmixing då betydelsen 
bedöms så liten att den ej påverkar resultatet. Samma bedömning görs för vattenåtgång för 
underhåll vid den ekologiska gården.  
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Slutligen vid beräkningarna av vattenåtgången i produktionen av nötfärs bedöms färsen som en 
primärprodukt då vattenåtgången vid tillredningen anses försumbar. Beräkningen av vattenåtgång 
vid tillverkning av sekundära produkter behandlas ej. Styckdetaljandelar antas samma för det 
konventionella och det ekologiska djuret.  

Datainsamling och bearbetning av data 

I studien av råvarorna i en hamburgare handlar det om att välja tillförlitliga och specifika data för 
att få ett så bra resultat som möjligt. Användning av generella medelvärden har undvikits vid 
beräkningarna. Information och data för att beräkna vattenåtgången hos en konventionellt 
producerad nötfärsbiff har hämtats gården Lillegården i Ulricehamn i Västra Götaland. 
Odlingssäsongen på gården sträcker sig från 15 april till 30 september och därför har endast data 
för denna period behandlats (Söderblom, 2015). Motsvarande data för en ekologiskt producerad 
nötfärsbiff kommer från en livscykelanalys av Cederberg & Nilsson (2004), en analys av ekologisk 
nötköttproduktion på gården KC Ranch i södra Sverige. Både den ekologiska och konventionella 
gården bedriver nötköttsproduktion där ca 300 stutar går till slakt varje år. Slakteridata med 
information om andel av olika styckdetaljer kommer från Kils Slakteri AB (Bergfeldt, 2015). 
Marknadspriser för olika styckdetaljer, både ekologiska och konventionella är hämtade från 
Mathem.se, Sveriges största livsmedelsbutik på nätet (Mathem.se, 2015). 

Klimatdata som använts vid beräkningarna i denna rapport är hämtat från SMHIs klimatdatabas 
innehållande kvalitetskontrollerade data om Sveriges klimat och miljö (SMHI, 2015). En 
bearbetad version av klimatdata har tillhandahållits av Per-Erik Jansson. 

För jämförbara klimatdata används normalvärden över 30-årsperioden 1980-2009, inhämtat från 
mätstationen Jönsköpings flygplats.  

Utifrån uppmätta dygnsmedelvärden beräknas ett värde för parametrarna fram för varje enskilt 
dygn under odlingsperioden. Detta för att parametrarna påverkar och påverkas av varandra och 
det är därför vitalt att exempelvis rätt dygnsmedeltemperatur hör till rätt aktuellt ångtryck. I 
slutändan kan de dygnsspecifika värdena på den potentiella evapotranspirationen, ET0, beräknas 
och ett resultat beroende av de olika parametrarnas variationer erhålls. 
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Resultat 
I metoden beräknas den potentiella evapotranspirationen för gräsfältet, det vill säga den mängd 
vatten som maximalt kan avgå till atmosfären under gynnsamma förhållanden. Med gynnsamma 
förhållanden menas att det till exempel finns tillräckligt mycket vatten i marken att den maximala 
mängden kan uppfyllas. Med hjälp av odlingskoefficienten korrigeras värdet till en specifik 
potentiell evapotranspiration för en given gröda. Denna antas också verka under gynnsamma 
förhållanden och dess storlek beror på växtens fysikaliska egenskaper, exempelvis bladyta och 
växthöjd. I naturen sker den verkliga evapotranspirationen, förutom växternas egenskaper beror 
denna även på markegenskaper och nederbörd i området. 

Evapotranspiration 

Den totala specifika potentiella evapotranspirationen, ETc, varierar under odlingsperioden enligt 
diagram 2. I september erhålls det lägsta genomsnittliga värdet på 0,74 mm/dag medan det i juli 
månad uppgår till 3,36 mm/dag. De enskilda grödornas potentiella evapotranspiration når ett 
maximal värde på 4,06 mm/dag (åkerböna, korn och vete) och ett minimivärde på 0.25 mm/dag 
(korn).  

På grund av grödornas olika tillväxtstadier och utseende varierar evapotranspirationen för 
respektive gröda olika mycket över odlingsperioden. Alla fodergrödorna följer en tydlig trend 
över odlingssäsongen vilken går i linje med årstidens klimatförhållanden. Under de varmaste 
månaderna bör evapotranspirationen, i enlighet med beräkningarna, vara som högst och övriga 
månader betydligt mindre. I diagram 2 åskådliggörs den specifika potentiella 
evapotranspirationens variation hos de olika grödorna.  

 

Diagram 2. Månadsmedelvärde för specifik potentiell evapotranspiration, ETc, under en 30-årsperiod 
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Att grödorna skiljer sig relativt mycket åt och framför allt det faktum att den specifika potentiella 
evapotranspirationen tidigt på säsongen är så olika beror av grödornas utvecklingsstadier under 
säsongen. Vissa växter har en kort och intensiv period med hög marktäckningsgrad medan andra 
har en lång och utsträckt. Gräsväxterna rajgräs, timotej och gräsmark sås året innan varpå de 
under skördeåret följande säsong snabbare når mognad och högre marktäckning vilket innebär 
högre evapotranspiration tidigt. Dessutom skördas och växer gräsväxterna kontinuerligt under 
hela säsongen varför marktäckningen kan anses konstant. Åkerböna, korn och vete sås i början 
av skördesäsongen varav marktäckningen i inledningsstadiet är låg för att sedan stiga i takt med 
grödornas tillväxt. När mognad uppnås skördas grödorna och marktäckningen minskar.  

Den totala evapotranspirationen för en medelgröda under odlingssäsongen är 342 mm och den 
totala nederbördsmängden under samma period är 361 mm vilket innebär att det inte råder 
vattenbrist. 

Evapotranspirationen beror av klimatförhållanden och mängden nederbörd är avgörande för hur 
mycket vatten som kan avdunsta. Den potentiella evapotranspirationen för de studerade 
grödorna redovisas i diagram 3 som genomsnittliga värden för alla grödor under en 30-årsperiod. 
Mängden nederbörd under samma period åskådliggörs även i diagrammet.  Under maj, juni och 
juli är evapotranspirationen högre än nederbördmängden vilket innebär att det vatten som 
faktiskt avdunstar måste vara lägre än den potentiella evapotranspirationen. Jordarter som 
exempelvis lera har hög vattenhållande förmåga varför de är mindre känsliga för differens mellan 
nederbörd och evapotranspiration eftersom det finns potential att lagra vatten under kortare torra 
perioder. I april, augusti och i september är nederbörden större än avdunstningen vilket innebär 
ett vattenöverskott. Detta överskott av vatten infiltreras i marken eller bildar ytavrinning.  Under 
dessa månader är den verkliga evapotranspirationen således samma som den potentiella (Espeby 
& Gustafsson, 1998). 

 

Diagram 3. Potentiell evapotranspiration och uppmätt nederbörd per månad under en 30-årsperiod 
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Vattenåtgång nötköttproduktion 

Den specifika vattenmängd som krävs för odling av en gröda beror av evapotranspirationen och 
mängden erhållen skörd. I tabell 2 redovisas vattenåtgången för varje gröda baserat på 
utfodringsmängden och det specifika vattenbehovet (SWD) på den konventionella gården 
Lillegården. Motsvarande för den ekologiska gården KC Ranch redovisas i tabell 3.  

Tabell 2. Foderåtgång, specifikt vattenbehov och vattenåtgång på gården Lillegården 

Vattenåtgång för uppfödning av stutar på Lilleträdet 

Gröda Mängd/djur [ton/år] SWD [m3/ton] Vatten/gröda [m3/år] 
Åkerböna 0.71 1242 888 
Timotej 1.65 651 1075 
Vit klöver 0.64 1187 764 
Röd klöver 0.34 2228 764 
Rajgräs 1.65 651 1075 
Korn 0.73 545 398 
Vete 1.44 541 782 

Totalt/år 7.18   5746 
Totalt/dag [kg]                                 19.7 

Vattenåtgångföda 
(VWCfeed) [m3/djur] 7183 

 

Tabell 3. Foderåtgång, specifikt vattenbehov och vattenåtgång på gården KC Ranch 

Vattenåtgång för uppfödning av stutar på KC Ranch 
Kalvuppfödning Mängd/djur [ton]   Vattenåtgång [m3] 
Mjölk 1.74   1.74 
Gröda Mängd/djur [ton/år] SWD [m3/ton] Vatten/gröda [m3/år] 
Timotej 1.06 955 1011 
Rajgräs 0.94 955 899 
Vit klöver 0.12 678 79 
Röd klöver 0.12 678 79 
Lucern 0.12 678 79 
Gräsmark 6.20 697 4324 
Baljväxt 0.69 678 467 

Totalt/år 9.25 
 

6942 
 Totalt/dag [kg]                                25.3 Inkl. mjölk              6943 

Totalt vattenbehov från 
föda (VWCfeed) [m3/djur] 15044 

 

Vattenåtgången mäts i m3/ton djur och motsvarar i konventionell produktion cirka hälften av 
vattenåtgången i den ekologiska produktionen. Samma resultat uppnås i nötfärsproduktionen där 
vattenåtgången mäts i m3/ton nötfärs. Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 4. Då 
siffrorna baseras på djurens livslängd har ett resultat per månad tagits fram vilket presenteras i 
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tabell 5. Vattenåtgången i den ekologiska produktionen är på månadsbasis i snitt 18 % högre än i 
den konventionella.  

En nötfärsbiff till en hamburgare antas väga 150 gram vilket innebär ett vattenavtryck på 2128 
liter för den konventionella nötfärsbiffen och 4566 liter för den ekologiska nötfärsbiffen enligt 
tabell 6. Det betyder att en konventionell biff ger ett vattenavtryck som är mindre än hälften av 
en ekologisk motsvarighet. 

Tabell 4. Vattenavtryck i konventionell och ekologisk nötköttsproduktion 

Vattenavtryck konventionell och ekologisk nötfärsproduktion 

  

Mängd 
föda/djur 
[ton/år] 

Vattenåtgång 
dricksvatten 

[m3/ton] 

Vattenåtgång 
underhåll 
[m3/ton] 

Vattenåtgång 
föda  

[m3/ton] 
Vattenåtgång [m3/ton]   
Hela djuret      Nötfärs 

Konventionell 7.18 18.77 0.21 11971.13 11990 14187 
Ekologisk 9.25 34.17 0.25 24264.72 24299 30438 
 

Tabell 5. Vattenåtgång i konventionell och ekologisk produktion omräknat till vattenåtgång per månad. 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 6. Vattenåtgång för en nötfärsbiff på 150 gram 

Vattenåtgång nötfärsbiff, 150 gram 
     m3/biff   liter/biff 
Konventionell  2.128 2128 
Ekologisk 4.566 4566 

 

Vattenavtryck hamburgare 

Resultatet av beräkningarna visar att nötfärsbiffen utgör cirka 95 respektive 98 % av 
hamburgarnas totala vattenavtryck. Vattenavtrycket för samtliga råvaror i en konventionell och 
ekologisk hamburgare redovisas i tabell 7. Det specifika vattenavtrycket per råvara i den 
konventionella hamburgaren redovisas i tabell 8 som medelvärden från Water Footprint Network 
(Mekonnen & Hoekstra, 2010a & 2010b) beräknade för mätstationen Jönköpings flygplats. 
Tomaten medför det lägsta vattenavtrycket av komponenterna i hamburgaren medan 
nötfärsbiffen ger det största vattenavtrycket. De vegetabiliska komponenterna utgör en relativt 
sett mycket liten del av vattenavtrycket i jämförelse med de animaliska. Resultat för lök finns ej 
för den aktuella mätstationen varför denna redovisas som ”inga data”.  

Vattenåtgång [m3/ton/månad] 
Hela djuret  
Konventionell produktion, hela djuret 799 
Ekologisk produktion, hela djuret 935 
Skillnad konventionell och ekologisk  17 % 
Nötfärs  
Konventionell produktion 946 
Ekologisk produktion 1171 
Skillnad konventionell och ekologisk  19 % 
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Vattenåtgången för motsvarande ekologiska råvaror till hamburgaren har inte kunnat framställas 
för odling i Sverige. Därför har data från en Österrikisk studie använts vid beräkningarna av 
vattenavtrycket av en ekologisk hamburgare (Hörtenhuber, 2015). Eftersom syftet med studien är 
att jämför data för den konventionella och den ekologiska hamburgaren har detta tagits med trots 
att det inte är från svensk odling.   

Tabell 7. Vattenavtryck för hamburgare 

Vattenavtryck hamburgare 

 
Vattenavtryck [m3] Andel nötfärsbiff Andel övriga råvaror 

Konventionell 2242 94.91 % 5.36% 
Ekologisk 4675 97.66 % 2.40% 

 

Tabell 8. Vattenavtryck per råvara i den konventionella hamburgaren (Mekonnen & Hoekstra, 2010a & 2010b) 

Vattenavtryck för råvaror i en konventionell hamburgare 

Produkt Vattenavtryck [m3/ton] 
Vattenavtryck per 

råvara [m3] 
Bröd (vete) 516 0.02580 

Tomat 12 0.00024 
Lök Inga data - 

Sallad 119 0.00238 
Ost (cheddar) 4283 0.08566 

Nötfärsbiff 14187 2128 
 

Känslighetsanalys 

För att undersöka metodens känslighet för variationer i indata har en känslighetsanalys utförts. 
Klimatdata för den 29 juli 1981-2009 har plockats ut och modifierats för analysen. 
Klimatparametrarna enligt tabell 9 har i tur och ordning givits ett nytt värde som är 10 % större 
än de enskilda ursprungsvärdena. Övriga parametrar förblir oförändrade för att i största mån 
isolera de enskilda parametrarnas påverkan på slutresultatet. 

Tabell 9. Känslighetsanalys av metod med utgångspunkt från klimatdatavärden den 29 juli 1981-2009 

Känslighetsanalys 29 juli 1981-2009 för Åkerböna 
Etc med oförändrade parametrar = 4.19 [mm/dag] 

Parameter Grunddata Nytt Etc [mm/dag] Förändring ET0 [%] 
Medeltemperatur +10% 16.60 [˚C] 5.16 23.1 
Globalstrålning +10% 19.13 [MJ/m2/dag] 4.55 8.6 
Vindhastighet +10% 2.07 [m/s] 4.31 3.0 
Aktuellt ångtryck +10% 1.35 [kPa] 3.74 -10.8 
(es-ea) +10% 0.54 [kPa] 4.40 5.0 
Rn +10% 8.59 [MJ/m2/dag] 4.61 10 
Kc +10% 1.15 [-] 4.61 10 
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Känslighetsanalys har utförts med utgångspunkt från medelklimatförhållanden för 29 juli mellan 
åren 1981-2009. Datumet har valts eftersom den högsta dygnsmedeltemperaturen för säsongen 
inträffar då. Lutningen på ångtryckskurvan är ickelinjär och ger större utslag för högre 
temperaturer än för lägre vilket innebär att det i analysen av den förenklade ETc-ekvationens 
känslighet för variation i indata är rimligt att välja ett datum med högre temperatur. Dagen har 
trots den höga temperaturen inte den högsta globalstrålningen för säsongen. Att temperaturen 
ändå blir så hög beror på att vindhastigheten är relativt låg vilket gör att ventilation inte märkvärt 
bidrar till en temperatursänkning. I känslighetsanalysen framgår ekvationens känslighet för 
eventuella mätfel eller feluppskattningar av de ingående parametrarna.  

Resultatet visar att åkerbönans ursprungliga potentiella evapotranspiration på 3.46 mm/dag kan 
variera beroende på hur indata behandlas. Dygnsmedeltemperatur ingår i flera parametrar (lutning 
på ångtryckskurvan, mättnadsångtryck, lufttryck och utgående långvågig strålning) och en ökning 
av denna ger därför stort utslag. En ökning på 10 % av det aktuella ångtrycket, ea, ger istället ett 
negativt utslag. Detta beror på att ETc-ekvationen innehåller en term för differensen mellan es 
och ea. Om ea då ökas så minskar differensen och den totala potentiella evapotranspirationen för 
åkerböna blir mindre. Då differensen es-ea istället ändras med 10 % fås som förväntat en viss 
ökning istället.  
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Diskussion  

Relativ betydelse av de olika produktionsstegen 

Det kan anses allmänt känt och framgår också tydligt i beräkningarna för två svenska exempel att 
de animaliska produkterna är avgörande för det totala vattenavtrycket av en hamburgare. De 
vegetabiliska råvarornas enskilda betydelse för hela hamburgarens vattenavtryck är relativt sett 
obefintlig. Även vid en summering av de vegetabiliska råvarorna är nötfärsbiffens vattenavtryck 
mer än hundra gånger större. Detta relativt höga vattenavtryck beror på den stora mängd 
fodergrödor som förbrukas för produktionen. Mellan dessa fodergrödor är det dock ingen större 
skillnad. I september återfinns den största differensen i specifik evapotranspiration hos de 
enskilda grödorna. Då har gräsmarkerna en evapotranspiration på 2,562 mm/dag och korn en på 
0,245 mm/dag, detta har sin förklaring i att kornet nått sin maximala tillväxt redan i juli medan 
gräset fortsätter att växa säsongen ut. Resultatet är enligt förväntan med de odlings- och 
klimatförhållanden som råder i det aktuella området. Att den maximala skillnaden mellan 
grödorna är relativt liten innebär att ingen av dem kan anses ha en mer betydande påverkan på 
nötfärsbiffens vattenavtryck än de andra. Den största flaskhalsen i produktionen av hamburgaren 
är alltså enligt utförda beräkningar nötfärsbiffen i sig. 

Sverige anses generellt självförsörjande av vatten på grund av hög årlig nederbörd och relativt 
fuktigt klimat vilket gör att framställningen av nötfärsbiffen inte innebär några direkta problem ur 
vattensynpunkt. I ett land eller område med torrare klimat där odlingarna måste konstbevattnas 
kan fodergrödornas vattenbehov däremot ha en mer betydande inverkan på vattenförbrukningen. 
Då nederbördsvattnet inte räcker till måste vatten tillföras på konstgjord väg vilket i torra klimat 
kan innebära en väsentlig andel av den totala vattenförbrukningen. Om vattnet dessutom måste 
förbehandlas och renas innan det sprids ut över odlingarna blir påverkan än mer påtaglig. 
Cirkulationen av vatten i området är då inte endast isolerad till odlingen eftersom det renade 
vattnet även har en viktig roll som dricksvatten.  

I resultatet presenteras de olika grödornas potentiella evapotranspiration under odlingssäsongen 
och mängden nederbörd under samma period. Under de månader då avdunstningen är större än 
den faktiska nederbördsmängden är den aktuella evapotranspirationen lägre än den potentiella. 
Möjligtvis finns vatten i början av säsongen lagrat i markens omättade zon och vilket gör att mer 
vatten kan avdunsta än den mängd som regnar ner på marken. Avgörande är jordarterna i 
åkermarkerna då olika jordar har olika vattenhållande egenskaper. I Sverige blir vattentillgången 
endast ett problem under de torraste månaderna då det inte är säkert att nederbördsmängden 
motsvarar den evapotranspiration som uppstår.  

Skillnad konventionell och ekologiskt producerad nötfärsbiff 
För både nötköttet och nötfärsen är vattenavtrycket ungefär dubbelt så stort i den ekologiska 
produktionen som i den konventionella. En nötfärsbiff på 150 gram ger ett vattenavtryck på 2128 
liter i konventionell produktion och 4566 liter i ekologisk. Att det skiljer sig så mycket för de olika 
odlingssystemen beror främst på att djuren i ekologisk produktion lever längre. Vattenåtgången i 
foderproduktionen står för den betydande delen av det totala vattenavtrycket. Mängden vatten 
vid odlingen av fodergrödorna och hur mycket djuren förbrukar är alltså avgörande.  
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I ekologisk produktion lever djuren upp till dubbelt så länge som i konventionell vilket innebär 
att de hinner konsumera mer än dubbelt så mycket föda under sin livstid. De odlade 
fodergrödorna vid de två gårdarna är snarlika och utöver det betar djuren på den ekologiska 
gården på gräsmarker under året. Betet från gräsmarkerna har lägre energiinnehåll än fodret som 
djuren på den konventionella gården äter vilket gör att djuren på den ekologiska gården äter 
större mängd per dag. Trots det har djuren innan slakt på de två gårdarna ungefär samma 
levandevikt och slaktvikt. Att vattenåtgången skiljer sig så mycket i den ekologiska och 
konventionella produktionen kan förstås ha andra orsaker men den mest uppenbara tycks vara 
livslängden.  
 
Det specifika vattenbehovet och vattenåtgången för grödorna i de olika systemen skiljer sig men 
då dessa värden helt är beroende av åkerarealer, skörd och mängd föda som djuren äter blir det 
svårt att jämföra och dra slutsatser från dessa.  

Konsumentens val av mat 
Utifrån resultatet för svenska villkor bör den generella ineffektiviteten i köttproduktionen 
diskuteras. Mängden spannmål och vallgrödor som förbrukas för att framställa en nötfärsbiff på 
150 gram är mycket större än den mängd mat och energi som själva biffen ger. Skörden som 
används till utfodring av ett köttdjur skulle potentiellt kunna användas som foder inom andra 
sektorer än köttindustrin. En intressant aspekt är exempelvis hur många kilogram vetemjöl som 
hade kunnat framställas av den mängd vete en ko från den konventionella gården konsumerar 
under sin livstid. Frågan går i linje med livsmedelverkets rekommendationer för miljösmarta 
matval där köttindustrins omfattande miljöpåverkan beskrivs (Livsmedelsverket, 2015). Förutom 
de direkta miljöproblemen i form av koldioxidutsläpp och relativt sett hög vattenförbrukning 
finns aspekter som indirekt har miljöpåverkan. En av dessa är hur jordbrukssektorns 
miljöpåverkan kan överföras till köttindustrin där problemen ackumuleras i köttproduktionen för 
varje kilo konsumerat foder.  Ett exempel är odlingsarealernas påverkan på övergödning av sjöar 
och vattendrag. Eftersom en sådan stor mängd odlingsgrödor förbrukas i köttproduktionen 
överförs påverkan från enstaka odlingar till köttproduktionen. Följden blir att påverkan 
ackumuleras vilket medför att en nötfärsbiff indirekt bidrar än mer till övergödningen. Genom att 
dra ner på köttkonsumtionen i samhället skulle arealen för fodergrödor räcka till mat till fler 
individer samtidigt som både den direkta och indirekta miljöpåverkan från köttindustrin skulle 
kunna minska. 
 
En annan aspekt är näringsinnehållet och energitätheten i de olika komponenterna i 
hamburgaren. Nötfärsbiffens energitäthet är betydligt större än vegetabiliernas vilket innebär att 
trots biffens stora vattenåtgång skulle vegetabilierna potentiellt kunna vara mindre vatteneffektiva 
om samma mängd energi studeras. Hamburgerbrödet, den mest energitäta komponenten sett till 
kilojoule per 100 gram, blir då mycket vatteneffektiv ur denna synpunkt i och med att 
vattenavtrycket i produktionen är i samma storleksordning som för övriga vegetabilier. 
(Livsmedelsdatabasen, 2015).  
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Metoden och beräkningsmodell 

En utmaning som inte endast berör de förenklade metoderna är svårigheten i att mäta 
vattenbehov i allmänhet. Alla beräkningsmodeller vars syfte är att förklara naturliga fenomen 
innehåller alltid en hög grad av osäkerhet. Naturens beteende är sällan linjärt och följer sällan 
föranalyserade scenarier. Vatten är dessutom särskilt komplicerat att beräkna eftersom de enskilda 
vattensystem som oftast avgränsas i specifika beräkningar i verkligheten är ett globalt samman-
hängande system.  

Begränsningar i beräkningsmetoden för evapotranspiration 
Hoekstras referensmetod är en förenkling baserad på Penman-Monteiths ekvation för 
evapotranspiration. Eftersom metoden är en generell värdeuppskattning föreligger osäkerheter i 
resultatet innan de egna beräkningarna inletts. De värden som Hoekstras referensmetod 
innehåller gäller endast för en specifik given landskapstyp med givna fysikaliska och 
klimatbaserade villkor. Sker beräkningar för annat klimat, gröda, jordart, topografi eller dylikt 
förändras villkoren för indata, vilket innebär att de antagna grundläggande parametrarna inte 
representerar den avsedda odlingen. Exempelvis om beräkning sker för ett landskap med samma 
egenskaper som referensodlingen men ytmotståndet är annorlunda.  
 
I originalekvationen för potentiell evapotranspiration är ytmotstånd en fristående parameter som 
i sin tur påverkar andra parametrar. Till exempel minskar vindhastigheten i området då 
ytmotståndet ökar. I Hoekstras förenklade version av ekvationen för potentiell evapo-
transpiration har ytmotståndet ett antaget värde och kan inte korrigeras separat utan att hela 
ekvationen måste fragmenteras. Följden blir då ett fel som riskerar att ackumuleras i varje nytt 
beräkningssteg.  
 
Fel kan även uppkomma på grund av mätfel eller mänsklig faktor under utförandet varav 
resultatet då riskerar att skilja sig ännu mer från verkligheten. Meningen med Hoekstras 
referensmetod är förbättrad möjlighet att genomföra beräkningar för jämförbara analysdata, men 
enkelheten går förlorad om de grundläggande parametrarna måste justeras. Därför är det viktigt 
att utövaren har en förståelse för hur de ingående parametrarna samverkar sinsemellan. På grund 
av detta måste avsikten med resultatet avvägas noga då denna förenklade beräkningsmetod bäst 
lämpar sig för framställning av översiktligt vägledande eller jämförbara data. 
 
I känslighetsanalysen fås en uppfattning om vad som genom ekvationen sker med resultatet när 
ingående parametrar förändras. Det är tydligt att vissa skillnader ger ett större fel i resultatet än 
andra. Exempelvis dygnsmedeltemperaturen vilken ingår i de bakomliggande beräkningarna för 
flera andra parametrar ger ett resultat som skiljer sig med 23,1 % från originalvärdet. Med 
vetskapen om detta samt den risk för mätfel vid datainsamling som föreligger är det tydligt att 
den förenklade metoden för beräkning av evapotranspiration skall undvikas för i detalj 
beslutsgrundande undersökningar. Metoden lämpar sig som tidigare nämnts bäst för att 
övergripande jämföra situationer eller data. 

Begränsningar i metoden för vattenförbrukning i köttproduktion 
Beräkningsmetoden för virtuellt vatteninnehåll hos levande djur förutsätter att data om 
djuruppfödning och odling av fodergrödor finns tillgänglig. För beräkning av primärproduktens 
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vattenåtgång krävs även slaktvikt, styckandelar och prisuppgifter för den aktuella produkten. I 
fallet nötkött är det i slutändan vattenåtgången från foderproduktionen som blir avgörande varför 
det kan ifrågasättas att övriga delmoment i metoden ska genomföras. Med anledning av detta har 
bland annat parametrar som qmixing, mängden vatten för att tillreda föda, uteslutits ur 
beräkningarna.  

I primärproduktionen beräknas produktionsandel och värdeandel, ett mått på andelen nötfärs av 
allt kött från djuret samt produktens andel av det totala värdet på köttet. Ur en vattensynpunkt är 
det värt att ifrågasätta att produktens pris påverkar hur mycket vatten som går åt för att 
producera produkten. Kvoten mellan produktionsandel och värdeandel är i den ekologiska 
produktionen cirka 1,25 medan den är cirka 1,18 i den konventionella. Skillnaden kan tyckas liten, 
men vid en förändring av kvoten i den ekologiska produktionen till samma som den 
konventionella blir resultatet på vattenåtgången för nötfärs cirka 2000 m3 lägre per ton kött. Det 
motsvarar ca 7 % av den totala vattenåtgången för nötfärsproduktionen eller den vattenmängd 
som krävs för att producera 6 ton gurka (Mekonnen & Hoekstra, 2010a). Genom att ta hänsyn 
till produktens pris blir alltså vattenåtgången större än om denna parameter bortsågs ifrån. Dock 
kan det om vattenåtgången ses ur en industrieffektivitetssynpunkt tänkas vara av intresse för 
produktionen att ta med denna parameter för att utvärdera vattenåtgången per producerad krona.    

Osäkerheter och avgränsningar i datahantering 
I beräkningarna inkluderas generellt sett alla bidragande processer inom ett produktionssystem av 
betydelse för det totala vattenavtrycket. Problemet där är att vad som är av betydelse kan variera 
beroende av system och studiens syfte. Att inkludera det mänskliga arbetet i produktionen eller 
vattenavtrycket på grund av exempelvis transporter är aspekter som bör diskuteras. Risken med 
att ta med mänskligt arbete är att det lätt blir dubbelräkning och vid transporter handlar det ofta 
om så små mängder vatten att det kan försummas. 
 
För att resultatet av beräkningarna i en sådan här studie ska bli jämförbara och enhetliga krävs att 
data som samlas in kommer från källor där de kan spåras, att det finns kännedom om hur 
mätningar gjorts och varifrån alla data kommer. Det innebär också att det är viktigt att data som 
används håller tillräckligt god kvalitet då felen och bristerna i informationen ackumuleras i varje 
steg. Dock är det också av betydelse att kunna avgöra hur mycket en viss parameter ger utslag 
och bedöma vikten av att just den påverkar slutresultatet på ett betydande sätt. Noggrannheten 
behöver då inte vara på samma detaljnivå i alla ingående fall. 
 
Som beräkningsunderlag har i denna studie två gårdar valts ut, en konventionell och en ekologisk, 
för att få så tillförlitliga resultat som möjligt. Tanken var att hitta gårdar i samma klimatzon i 
Sverige med närhet till mätstationen Jönköpings flygplats för att kunna använda klimatdata från 
denna.  
 
En klassificeringsmetod, med inspiration från en tidigare publicerad, har använts för att kritiskt 
granska och bedöma data (Weidema & Waenes, 1997). En redogörelse av metoden som samt 
själv granskningen återfinns i Bilaga F, tabell 22 och 23. Data har klassificerats efter tillförlitlighet, 
tidsaspekt och geografisk säkerhet. Genom att göra denna granskning har vi fått en förståelse för 
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vikten av att kritiskt granska data som används i beräkningarna då osäker data i ett tidigt 
beräkningssteg genererar fel som måste tas i beaktning hela vägen till slutresultatet. 
 
Vid beräkningarna av vattenåtgång i produktion av nötkött har en mängd avgränsningar och 
förenklande antaganden gjorts. Anledningen till detta har i vissa fall varit att data saknas men i de 
flesta fall har bedömning gjorts att en viss del i produktionen ger så liten påverkan på 
slutresultatet att den anses försumbar. Ett exempel på detta är i den ekologiska produktionen där 
vattenbehovet för underhåll av verksamheten bortsetts från då djuren betar ute året runt och 
behovet av tvätt av stallar bedöms försumbart. Självklart finns möjlighet för djuren att vistas 
inomhus, men vattenbehovet för underhåll utslaget per djur blir förhållandevis mycket litet.  
 
Odlingskoefficienten, Kc, är det enda som kopplar den potentiella evapotranspirationen till 
egenskaper hos enskilda grödor varför dess betydelse är stor för slutresultatet. För exempelvis 
åkerböna skiljer sig värdet från 0,3 till 1,15 över de tre olika odlingsfaserna. Därför är det viktigt 
med en väl avvägd indelning för att resultatet ska bli så rimligt som möjligt. I FAO’s beskrivning 
av metoden finns endast mycket generella uppskattningar över fasernas längd där utövaren 
uppmanas använda platsspecifika värden istället eftersom värdena skiljer så mycket beroende på 
odlingsmetodiken. Forskningsledare Magnus Hallings efter önskemål utförda indelnings-
uppskattning baserat på marktäckningsnivå per odlingstyp utefter klimatförhållanden i södra 
Sverige får i relativitet till FAO’s generella värden anses vara tillräckligt platsspecifik. 

Jämförelse med tidigare publikationer 
Resultaten för vattenavtrycket hos en hamburgare kan jämföras med det av Chapagain och 
Hoekstra (2004) beräknade värdet på 2400 liter/kg. Den konventionella produktionens 
vattenavtryck på 2242 liter/kg ligger nära detta värde medan den ekologiska produktionens 
vattenavtryck på 4675 liter/kg är nästan det dubbla. Genomsnittsvärdet på 2400 liter/kg är ett 
globalt värde där generella mätvärden använts vid beräkningarna medan de mer specifika 
vattenavtrycken i konventionell och ekologisk produktion är platsspecifika med spårbara källor. 
Det är rimligt att det konventionella vattenavtrycket är mer likt det tidigare framtagna värdet då 
större delen av jordens köttproduktion är industrisystem.  
 
I det beräknade resultatet för hamburgaren framgår tydligt betydelsen av nötfärsbiffens 
vattenåtgång i det totala vattenavtrycket.  På grund av denna övervägande andel bedöms 
vattenavtrycket från de vegetabiliska råvarorna till i princip försumbara. Trots att tidigare 
publicerade värden på vattenåtgången i produktionen av vegetabilierna i hamburgaren använts 
både för konventionell och ekologisk odling anses det ge ett tillförlitligt och jämförbart resultat 
för hela hamburgaren. Om andelen av vattenavtrycket från produktionen av vegetabilierna hade 
varit större och mer betydande hade det varit rimligt att lägga större vikt vid hur dessa värden 
tagits fram. På grund av detta har insamlingsmetod och eventuella felkällor i data inte utvärderats 
för de övriga råvarorna i hamburgaren.  
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Slutsats 

Vattenåtgången i produktionen av olika råvaror varierar stort. Beroende av bland annat klimat, 
odlingsplats och typ av industri kan vattenåtgången för att producera en produkt vara alltifrån 
några enstaka till många tusen liter per kilo produkt.  
 
Precis som tidigare studier visat kan vi utifrån beräkningarna konstatera att vattenåtgången i 
produktionen av en hamburgare är omfattande och att nötfärsbiffen är den absolut största 
bidragande faktorn. Resultaten i studien har konstaterats rimliga och ligger inom samma 
storleksordning i jämförelse med tidigare publicerade värden.  Vattenåtgången i den ekologiska 
produktionen är dubbelt så stor som i den konventionella, en viss skillnad var väntad dock inte så 
pass omfattande.  
 
Den framarbetade metoden är en av många för att genomföra liknande beräkningar. 
Noggrannheten i att utreda varje parameter i minsta detalj har gjort det möjligt att applicera 
modellen på vilken köttproduktion som helst. Självklart finns utvecklingsmöjligheter och 
frågetecken kvarstår, men med väl valda indata blir resultatet trovärdigt.  
 
Mängden tillgängligt vatten under odlingssäsongen är en avgörande faktor vid odling, i Sverige är 
det inte ett problem då nederbördsmängden under året väl möter vattenbehovet för tillväxt. 
Vattenfrågan blir däremot mer avgörande i länder med torrare klimat och effektiva 
bevattningssystem är en förutsättning för odling.  
  



Nathalie Haenel, Josefine Sandberg             TRITA LWR-KAND-EX-2015: 01  

 

26 
 

Källförteckning 
Skrivna källor 
 
Adelsköld, N., Båth, B., Ögren, E. (1995). Växtföljd i Köksväxtodling. Fakta trädgård: Sammanfattar 
aktuell forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, nr 11. (Rapport).  
 
Allan, T. (2011). Virtual Water: Tackling the Threat to Our Planet's Most Precious Resource. I.B. Tauris & 
Co Ltd. (Litteratur) 
 
Allen, R. G., Pereira, L.S., Raes, D. & Smith, M. (1998.) Crop Evapotranspiration - Guidelines for 
Computing Crop Water Requirements. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
(Rapport)  
 
Chapagain, A. K., Hoekstra, A. Y. (2004). Water Footprints of Nations 
Volume 1: Main Report. Values of Water. Research Report Series No. 16. Pp 42. (Rapport) 
 
Espeby , B., Gustafsson, J-P. (1998). Vatten och ämnestransport i den omättade zonen. TRITA-AMI 
Rapport 3038. Avdelningen för mark- och vattenresurser, institutionen för anläggning och miljö.  
Kungliga Tekniska Högskolan. (Rapport) 
 
FAO. (1998). Crop Evapotranspiration – Guidelines for Computing Crop Water Requirements – FAO 
Irrigation and drainage paper 56. Food and Agriculture Organization. (Litteratur)  
 
Hoekstra, A. Y. (2008a). The Water Footprint of Food. Department of Water Engineering and 
Management, University of Twente, Netherlands. (Artikel) 
 
Hoekstra, A. Y. (2008b). Virtual Water Trade - Proceedings of the International Expert Meeting on 
Virtual Water Trade.  242 pages. Delft, Netherlands. (Rapport) 
 
Hoekstra, A. Y., Chapagain, A.K. (2003). Virtual water flows between nations in relation to trade in 
livestock and livestock products. Value of water. Research Report Series No. 13. UNESCO-IHE. 
(Rapport)  
 
Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K. (2008). Globalization of Water: Sharing the Planet's Freshwater 
Resources. Publisher: Wiley-Blackwell. 2008, Hardcover, 232 pages. (Litteratur) 
 
Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M. & Mekonnen, M. M. (2011). The Water Footprint 
Assessment Manual - Setting the Global Standard. Water Footprint Network 2011. Earthscan, London & 
Washington, DC. (Rapport)  
 
Hoekstra, A. Y., Hung P. Q. (2002). Virtual Water Trade: A Quantification of Virtual Water Flows 
Between Nations in Relation to International Crop Trade. Value of Water. Research Report Series No.11. 
UNESCO-IHE. (Rapport) 
 
Jordbruksverket. (2013). Statistiken med kommentarer. Ekologisk växtodling 2013. Sveriges officiella 
statistik, statistiska meddelanden. [Online] 
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO10/J
O10SM1403/JO10SM1403_kommentarer.htm [Hämtad 2015-05-15]  
 
Jordbruksverket. (2014). Vad är ekologisk produktion? [Online] 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduk
tion [Hämtad 2015-05-15] 
 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO10/JO10SM1403/JO10SM1403_kommentarer.htm
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO10/JO10SM1403/JO10SM1403_kommentarer.htm
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion


Vattenavtrycket av en hamburgare – Skillnader i konventionell och ekologisk produktion i Sverige 

 

27 
 

Jordbruksverket. (2015). Ekologiska nötkreatur. [Online] 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/notkreat
ur [Hämtad 2015-05-15] 
 
Larsson, C. (2014). Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013. Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln. 
Food Sales 2013. Sveriges officiella statistik – Statistiska meddelanden. HA 24 SM 1401. Handel med 
varor och tjänster. Statistiska Centrabyrån. Utkom den 2 oktober 2014. (Rapport)  
 
Livsmedelsdatabasen. (2015). Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2015-03-04. [Online] 
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedelsdatabasen [Hämtad 2015-05-21] 
 
Livsmedelsverket. (2015). Kostråd och matvanor. [Online] http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-
halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/ [Hämtad 2015-03-18] 
 
Mathem.se. (2015). Välkommen till oss på MatHem! [Online] https://www.mathem.se/om-mathem 
[Hämtat 2015-03-05] 
 
Mekonnen, M. M., Hoekstra A. Y. (2010a). The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and 
Derived Crop Products. Volume 2: Appendices. Value of Water Research Report Series No. 47. (Rapport)  
 
Mekonnen, M. M., Hoekstra A. Y. (2010b). The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm Animals 
and Animal Products. Volume 2: Appendices. Value of Water Research Report Series No. 48. University 
of Twente, Netherlands. (Rapport) 
 
Mekonnen, M. M., Hoekstra A. Y. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal 
Products. Department of Water Engineering and Management, University of Twente, Netherlands. 
(Artikel) 
 
Moström, J. (2012). Ökad vattenanvändning pressar världen. Statistiska Centralbyrån. Publicerad: 2012-12-
19. Nr 2012:124. [Online] http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-vattenanvandning-
pressar-varlden/ [Hämtad 2015-03-18] 
 
Nyström, A. (2013). Så påverkas miljön av städers tillväxt. Miljö & utveckling - Tidningen för miljöproffs. 
[Online] http://miljo-utveckling.se/sa-paverkas-miljon-av-staders-tillvaxt/ [Hämtad 2015-05-14] 
 
SMHI (2015). Data. [Online] http://www.smhi.se/klimatdata [Hämtad 2015-04-08] 
 
Söderlund, Å. (2013). Klimatkompensera. Energimyndigheten. [Online] 
https://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Energieffektiva-myndigheter/Systematiskt-
energiarbete/Klimatkompensera/ [Hämtad 2015-03-18] 
 
Water Footprint Network. (2015). Glossary. Water footprint Network. [Online] [Hämtad 2015-05-02]  
 
SEI. (2015). Reference Evapotranspiration, ETref. Water Evaluation And Planning. WEAP. Stockholm 
Environment Institute. [Online] http://www.weap21.org/webhelp/Mabia_Alg_ETRef.htm 
[Hämtad 2015-04-20] 
 
Weidema, B., Wesnaes, M. (1997).  Elsevier Science Ltd. J. Cleaner Prod. Vol. 4. No. 3-1, pp. 167-174, 1996. 
Data Quality Management for Life Cycle Inventories - An Example of Using Data Quality Indicators. 
(Rapport)  
 
WHO. (2015). 3.4 Availability and changes in consumption of animal products. Nutrition. World Health 
Organization [Online] http://www.who.int/nutrition/topics/3_foodconsumption/en/index4.html  
[Hämtad 2015-03-19] 
 
  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/notkreatur
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/notkreatur
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedelsdatabasen
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/
https://www.mathem.se/om-mathem
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-vattenanvandning-pressar-varlden/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-vattenanvandning-pressar-varlden/
http://miljo-utveckling.se/sa-paverkas-miljon-av-staders-tillvaxt/
http://www.smhi.se/klimatdata
https://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Energieffektiva-myndigheter/Systematiskt-energiarbete/Klimatkompensera/
https://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Energieffektiva-myndigheter/Systematiskt-energiarbete/Klimatkompensera/
http://www.weap21.org/webhelp/Mabia_Alg_ETRef.htm
http://www.who.int/nutrition/topics/3_foodconsumption/en/index4.html


Nathalie Haenel, Josefine Sandberg             TRITA LWR-KAND-EX-2015: 01  

 

28 
 

Personliga kontakter 
 
Söderblom, C. (2015). Bonde och ägare av Lillegården i Trädet, Ulricehamn. Mail- och telefonkontakt. 
Löpande kontakt mars 2015.  
 
Bergfeldt, A, (2015). Kils Slakteri AB. Intervju, telefon, Anders Bergfeldt, Produktion och Kvalitet. 
Telefonkontakt. 2015-03-05 
 
Halling, M. (2015). Forskningsledare Agrara Odlingssystem på Sveriges Lantbruksuniversitet. Kontakt via 
telefon och mail. 2015-04-15 
 
Jansson, P-E. (2015). Professor vid Institutionen för Hållbar utv. Miljökunskap på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Kontakt genom handledarsamtal samt mail. 2015-03-06  



I 
 

BILAGA 
Bilaga A – Beteckningar 

𝑆𝑆𝑆 Specifikt vattenbehov, [m3/ton] 
𝐶𝑆𝐶 Odlingens vattenbehov, [m3/ha] 
𝐶𝐶 Odlingens skördemängd, [ton/ha] 
𝐸𝑇𝑐 Specifik evapotranspiration, [mm/dag] 
𝐾𝑐 Odlingskoefficient, [-] 
𝐸𝑇0 Potentiell evapotranspiration, [mm/dag] 
∆ Lutning ångtryckskurva, [kPa/˚C] 
𝐶𝑛 Nettoinstrålning, [MJ/m2/dag] 
𝛾 Psykometrisk konstant, [kPa/˚C] 
𝑇 Specifik dygnsmedeltemperatur luft, [˚C] 
𝑈2 Medelhastighet vind 2 meter över markyta, [m/s] 
𝑒𝑎 Aktuellt ångtryck, [kPa] 
𝑒𝑠 Medelmättnadsångtryck, [kPa] 
(𝑒𝑎 − 𝑒𝑠) Ångtrycksdeficit, [kPa] 
𝐶𝑅𝑅 Inkommande kortvågig strålning, [MJ/m2/dag] 
𝐶𝑅𝑅 Utgående långvågig strålning, [MJ/m2/dag] 
𝛼 Albedo, [-] 
𝐶𝑠 Globalstrålning, [MJ/m2/dag] 
𝜎 Stefan-Boltzmanns konstant, [W/m2K4] 
𝐶𝑠𝑠 Clear-sky strålning, [MJ/m2/dag] 
𝑐𝑝 Specifik värmekapacitet vid konstant tryck, [MJ/kg/˚C] 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Korrigerat Lufttryck, [kPa] 
𝜆 Latent värmeförångning, [MJ/kg] 
𝜀 Kvot molekylvikt vattenånga och torr luft, [-] 
𝑧 Höjd över havet, [m] 
𝑉𝑆𝐶𝑎 Total mängd virtuellt vatten, [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑑𝑑𝑑𝑛𝑑 Mängd virtuellt vatten för drickvattenförsörjning, [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑓𝑓𝑓𝑑 Mängd virtuellt vatten för att producera födan, [m3/ton] 
𝑉𝑆𝐶𝑠𝑓𝑑𝑠 Mängd virtuellt vatten för att underhålla verksamheten, [m3/ton] 
𝑞𝑑 Djurets dagliga drickvattenbehov, [m3/ton] 
𝑞𝑚𝑑𝑚𝑑𝑛𝑔 Mängd vatten för att blanda till föda, [m3/dag] 
𝑞𝑠𝑓𝑑𝑠 Mängd vatten för underhåll av verksamheten, [m3/ton] 
𝑆𝑎 Djurets vikt vid slakt, [ton]  
𝑆𝑝 Vikt primärprodukt per djur, [ton] 
𝐶 Mängd föda som konsumeras, [ton/dag] 
𝑃𝑆𝐶 Mängd virtuellt vatten för produktion av primärprodukter, [ton/djur] 
𝑄𝑝𝑑𝑠𝑑 Vattenbehov produktion, [m3/djur] 
𝑝𝑝 Specifik produktandel, [-] 
𝑣𝑝 Specifik värdeandel, [-] 
𝑣[𝑝] Marknadsvärde på produkt p, [kr/kg] 
𝑇𝑆 Torrsubstans, [%] 
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Bilaga B - Indatatabeller odling 
För att kunna räkna på det specifika vattenbehovet (SWD) hos varje gröda har bland annat data 
om de ingående grödornas egenskaper, odlingsperioder och skörd samlats in från både den 
konventionella och den ekologiska gården. Indata för beräkning av vattenåtgång i den 
konventionella produktionen redovisas i tabell 1 och för den ekologiska i tabell 2.  

Tabell 10. Indatatabell konventionell odling. Odling av foder till nötköttproduktion, Lillegården, Ulricehamn 

 Gröda 
Föda/djur/ 
dag (kg) 

Grödans 
egenskaper Åkerareal 

Odlings-
period Skörd 

Helsäd 
(ensilage) 

Åkerböna 

15,67 Torrsubstans 
(TS) 30 % 

På 70 ha åkermark 
odlas ensilage. Andel 
gröda av total mängd 
som odlas används för 
beräkning av åkerareal 
per gröda 

15 april - 
30 aug 

25 % av ensilaget är 
en blandning av 
vete och åkerböna.  Vete 

Vall 
(ensilage) 

Timotej 
15 april - 
30 sept 

75 % av ensilaget är 
vall. Dessa fyra 
grödor antastill lika 
stor andel.  

Vit klöver 
Röd klöver 

Rajgräs 
 
 
 
 

Spannmål 

Korn 

4 Torrsubstans 
(TS) 87 % 

20 ha åkermark. 
Inköpt korn antas ge 
lika stor mängd skörd 
per areal som det som 
odlas på gården.  15 april - 

30 aug 

138 ton/år skördas 
på gården. 150 
ton/år korn köps in 
till gården. 

Vete 

Köps in och antas ge 
lika stor mängd skörd 
per areal som det 
gårdsodlade kornet.   

 
150 ton/år köps in 
till gården.  

 
 
Tabell 11. Indatatabell ekologisk odling. Odling av foder samt betesmarker till nötköttsproduktion, KC Ranch, Torna-
Hällestad 

 
Gröda 

Föda/djur
/dag (kg) 

Grödans 
egenskaper Åkerareal 

Odlings-
period Skörd 

 
 

 
Vall 

(ensilage) 

Timotej 

30,94 Torrsubstans 
(TS) 30 % 

På 200 ha odlas 
vallfoder. Arealen 
per gröda anses 
stå i relation till 
dess viktandel av 
totalskörd 

Samma 
som för 
konvent-

ionell 
odling 

  

Timotej är 45 % av 
vallfodret, rajgräs 40 % Rajgräs 

Vit klöver 15 % baljväxter. Andelen 
delas lika mellan de tre 
olika baljgrödorna. 

Röd klöver 
Lucern 

 
 

Bete 

 
 
Gräsmark 87,22 Torrsubstans 

(TS) 20 % 

 
2000 ha används 
som betesmark 

Då marken ej brukas 
anses skörden vara den 
mängd bete som djuren 
uppskattas äta per år. 
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Odlingsstadier och odlingskoefficienter för de specifika utfodringsgrödorna redovisas i tabell 3. 
De olika odlingsstadierna beskrivs som initiell-, mitt- och slutfas. Den initiella fasen är från 
odlingsperiodens början då sådden sker fram till dess att grödan är fullt utvecklad. Mellanfasen är 
då grödan mognar och marktäckningen i princip är fullständig och bladytan är som störst. 
Slutfasen är från första skörd till odlingsperiodens slut då marktäckningen minskar succesivt. För 
gräsväxter, baljväxter (exkl. åkerböna) och gräsmark antas full marktäckning under hela 
odlingssäsongen varför koefficienten är satt till samma värde i samtliga stadier.  
 
Tabell 12. Odlingskoefficienter och odlingsperioder. Gäller både konventionell och ekologisk odling 

Konstanter för beräkning av evapotranspiration 

Tabell 13. Givna indata i form av konstanter för beräkning av potentiell evapotranspiration 

Givna indata 
Parameter   Ingår i ekvation: Värde 

Ytmotstånd ET0 70 [s/m] 
Albedo Rns 0.23 [-] 
Latent 
värmeförångning ɣ 2.45 

[MJ/kg] 
Kvot molekylvikt 
vattenånga torr luft ɣ 0.622 [-] 

  

Odlingsperioder och odlingskoefficienter 

Period Åkerböna  Timotej 
Vit 

klöver 
Röd 

klöver Rajgräs Korn Vete Lucern Gräsmark 
Initiell 

fas 
15 apr-1 

juli         
15 apr-
14 juni 

15 apr-
22 juni     

  0.5 1 0.71 0.71 1 0.3 0.3 0.71 1 

Mittfas 
2 juli-30 

aug         
15 juni-
13 aug 

23 juni-
22 aug     

  1.15 1 0.71 0.71 1 1.2 1.5 0.71 1 

Slutfas 
31 aug-30 

sep         
14 aug-
30 sep 

23 aug-
30 sep     

  1.1 1 0.71 0.71 1 0.3 0.32 0.71 1 



Nathalie Haenel, Josefine Sandberg             TRITA LWR-KAND-EX-2015: 01  

 

IV 
 

Bilaga C - Beräkningar vattenåtgång i nötköttsproduktion 

I följande avsnitt redovisas beräkningsgången i beräkningarna av vattenåtgång i konventionell och 
ekologisk produktion av nötkött.  

Konventionell produktion – Lillegården, Ulricehamn 

Den genomsnittliga vikten hos ett djur på den konventionella gården Lillegården är 600 kg. 
Information om slaktdjurens ålder och vikt återfinns i tabell 5.  

Tabell 14. Vikt i ton och ålder i månader för stut och kalv på Lillegården 

Djur i konventionell köttproduktion 
  Levandevikt stut Slaktvikt stut Kalv 
Genomsnittlig vikt [ton] 0.600 0.310 0.060 
Genomsnittlig ålder vid slakt 16 mån 
 

Dricksvattenbehov 
De konventionellt producerade köttdjurens dricksvattenbehov och vattenåtgången i m3/ton 
under dess livstid redovisas i tabell 6.  

Tabell 15. Dricksvattenbehov för djuren. Vattenåtgång för dricksvatten i m3/djur 

Vattenbehov och vattenåtgång dricksvatten 
  Kalv Stut 
Ålder (månader) 5 10 
Daglig konsumtion [l/dag/djur] 14 35.4 
Medelvärde daglig konsumtion [l/dag/djur] 24.7 
Totalt dricksvattenbehov [l/djur] 11263 
Vattenåtgång dricksvatten (VWCdrink) 
[m3/djur] 11.26 

 

Underhåll 
Vattenåtgång för underhåll av gården redovisas i tabell 7. Den dagliga konsumtionen baseras på 
en årlig konsumtion på gården om 30000 liter. 

Tabell 16. Konsumtion av vatten för underhåll av gården. Vattenåtgång i m3/djur 

Vattenbehov underhåll av gården 
            Kalv     Stut 
Ålder (månader) 5 10 
Daglig konsumtion (l/dag/djur) 0.27 0.27 
Vattenåtgång underhåll (VWCserv) [m3/djur] 0.125 

 
  



Vattenavtrycket av en hamburgare – Skillnader i konventionell och ekologisk produktion i Sverige 

 

V 
 

Föda 
Djuren på gården konsumerar ca 7,2 ton föda varje år. En sammanställning av foderåtgången på 
gården, grödornas specifika vattenbehov samt vattenåtgången för varje gröda redovisas i tabell 8.  

Tabell 17. Foderåtgång i produktionen. Mängd av varje gröda i ton/år, specifik vattenåtgång per gröda i m3/ton och 
vattenåtgång per gröda i m3/år. Vattenåtgång för att föda ett djur, VWCfeed, i m3/djur 

Foderåtgång för uppfödning 

Gröda Mängd/djur [ton/år] SWD [m3/ton] Vatten/gröda [m3/år] 
Åkerböna 0.71 1242.27 887.96 
Timotej 1.65 651.25 1075.32 
Vit klöver 0.64 1187.46 763.90 
Röd klöver 0.34 2227.56 764.28 
Rajgräs 1.65 651.25 1075.32 
Korn 0.73 545.00 397.85 
Vete 1.44 540.91 781.50 

Totalt/år 7.18   5746.14 
Totalt/dag [kg]                                 19.7 

Vattenåtgångföda 
(VWCfeed) [m3/djur] 7182.68 

 

Totalt vattenbehov (VWCa) 
Den totala vattenåtgången för att producera ett ton kött uppgår till 11990 m3/ton. De ingående 
delarnas påverkan samt resultatet redovisas i tabell 9. Respektive vattenbehov (I, II och III) 
divideras med djurens vikt för att sedan summeras till VWCa. 

Tabell 18. Total vattenåtgång för att föda upp ett ton djur. Summa av vattenbehov för dricksvatten, underhåll och föda 

Total vattenåtgång konventionell köttproduktion 

Dricksvattenbehov (VWCdrink) [m3/djur] (I) 11.26 
Totalt vattenbehov underhåll (VWCserv) [m3/djur] (II) 0.125 
Totalt vattenbehov från föda (VWCfeed) [m3/djur] (III) 7182.68 
VWCa [m3/ton] 11990.11 

 

Vattenåtgång i produktion av nötfärs 
Vid primärproduktion beräknas vattenåtgången utifrån det totala vattenbehovet per ton djur 
(VWCa, se tabell 15), vattenbehovet för tillverkning/produktion av primärprodukten (PWR) samt 
kvoten mellan värdeandel och produktandel för den specifika produkten. Resultatet av 
beräkningarna redovisas sist i tabell 10. Viktandel (Wp), pris (v[p]) och produkt- och värdeandelar 
(pf och vf) redovisas i tabell 11. 
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Tabell 19. Beräkningsunderlag för vattenåtgång vid nötfärsproduktion samt vattenåtgång vid produktion av nötfärs 

Vattenåtgång konventionell nötfärsproduktion  

Vattenåtgång vid slakt (Qproc) [m3/djur] 0.5 
Genomsnittlig vikt, Wa [ton] 0.600 
PWR (Qproc/Wa ) [m3/ton] 0.83 
Viktandel kött till färs, Wp [ton] 0.120 
Vattenåtgång produktion av nötfärs [m3/ton] 14187 

 

Tabell 20. Produkt- och värdeandelar nötfärs 

Pris, viktandel samt produkt- och värdeandel nötfärs 
Styckdetalj Wp [ton] pf v[p] [kr/ton] (v[p]*pf) [kr/ton] vf vf/pf 
Nötfärs 0.120 0.20 90000 18 000 0.237 1.183 

Ekologisk produktion – KC Ranch, Torna-Hällestad 

Information om slaktdjurens ålder och vikt återfinns i tabell 12.  

Tabell 21. Vikt i ton och ålder i månader för stut och kalv på KC Ranch 

Djur i ekologisk köttproduktion 
  Levandevikt stut Slaktvikt stut Kalv 
Genomsnittlig vikt [ton] 0.620 0.335 0.22 
Genomsnittlig ålder vid slakt 26 mån 

Dricksvatten 
De ekologiskt producerade köttdjurens dricksvattenbehov och vattenåtgången i m3/ton under 
dess livstid redovisas i tabell 13.  

Tabell 22. Dricksvattenbehov för djuren. Vattenåtgång för dricksvatten i m3/djur 

Vattenbehov och vattenåtgång dricksvatten 
  Kalv Stut 
Ålder (månader) 7 19 
Daglig konsumtion [l/dag/djur] 8 45.6 
Medelvärde daglig konsumtion [l/dag/djur] 26.8 
Totalt dricksvattenbehov [l/djur] 21183 
Dricksvattenbehov (VWCdrink) [m3/djur] 21.18 
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Föda 
Djuren på gården konsumerar ca 9,25 ton föda varje år. En sammanställning av foderåtgången på 
gården, grödornas specifika vattenbehov samt vattenåtgången för varje gröda redovisas i tabell 
14. Då djuren diar under de första 7 månaderna redovisas även dessa siffror i tabellen.  

Tabell 23. Foderåtgång i produktionen. Mängd av varje gröda i ton/år, specifik vattenåtgång per gröda i m3/ton och 
vattenåtgång per gröda i m3/år. Vattenåtgång för att föda ett djur, VWCfeed, i m3/djur 

Foderåtgång för uppfödning 
Kalvuppfödning Mängd/djur [ton]   Vattenåtgång [m3] 
Mjölk 1.74   1.74 
Gröda Mängd/djur [ton/år] SWD [m3/ton] Vatten/gröda [m3/år] 
Timotej 1.06 955.17 1011.45 
Rajgräs 0.94 955.17 899.06 
Vit klöver 0.12 678.17 79.79 
Röd klöver 0.12 678.17 79.79 
Lucern 0.12 678.17 79.79 
Gräsmark 6.20 696.98 4324.31 
Baljväxt 0.69 678.17 467.51 

Totalt/år 9.25 
 

6941.70 
 Totalt/dag [kg]                               25.33 Inkl. mjölk         6943.44 

Totalt vattenbehov från 
föda (VWCfeed) [m3/djur] 15044.13 

 

Totalt vattenbehov (VWCa) 
Den totala vattenåtgången för att producera ett ton kött uppgår till 24299 m3/ton. De ingående 
delarnas påverkan samt resultatet redovisas i tabell 15. Summan av 1, 2 och 3 stämmer inte 
överens med den totala åtgången då dessa värden delas med djurens vikt för att sedan summeras 
till VWCa. 

Tabell 24. Total vattenåtgång för att föda upp ett ton djur. Summa av vattenbehov för dricksvatten, underhåll och föda 

Total vattenåtgång ekologisk köttproduktion 

Dricksvattenbehov (VWCdrink) [m3/djur] (1) 21.18 
Totalt vattenbehov underhåll (VWCserv) [m3/djur] (2) 0.16 
Totalt vattenbehov från föda (VWCfeed) [m3/djur] (3) 15044.13 

VWCa [m3/ton] 24298.89 

 

Vattenåtgång produktion av nötfärs 
Vid primärproduktion beräknas vattenåtgången utifrån det totala vattenbehovet per ton djur 
(VWCa, se tabell 21), vattenbehovet för tillverkning/produktion av primärprodukten (PWR) samt 
kvoten mellan värdeandel och produktandel för den specifika produkten. Resultatet av 
beräkningarna redovisas sist i tabell 16. Viktandel (Wp), pris (v[p]) och produkt- och värdeandelar 
(pf och vf) redovisas i tabell 17. 



Nathalie Haenel, Josefine Sandberg             TRITA LWR-KAND-EX-2015: 01  

 

VIII 
 

Tabell 25. Beräkningsunderlag för vattenåtgång vid nötfärsproduktion 

Vattenåtgång ekologisk nötfärsproduktion 

Vattenåtgång vid slakt (Qproc) [m3/djur] 0.5 
Genomsnittlig vikt, Wa [ton] 0.620 
PWR (Qproc/Wa ) [m3/ton] 0.81 
Viktandel kött till färs, Wp [ton] 0.124 
Vattenåtgång produktion av nötfärs [m3/ton] 30438 

 

Tabell 26. Produkt- och värdeandelar nötfärs 

Pris, viktandel samt produkt- och värdeandel nötfärs 
Styckdetalj Wp [ton] pf v[p] [kr/ton] (v[p]*pf) [kr/ton] vf vf/pf 
Nötfärs 0.124 0.20 120000 24000 0.251 1.253 

  



Vattenavtrycket av en hamburgare – Skillnader i konventionell och ekologisk produktion i Sverige 

 

IX 
 

Bilaga D - Vattenavtryck hamburgare 

Vattenavtryck hos de råvaror som ingår i hamburgaren redovisas i tabell 18.  
 
Tabell 27. Vattenavtryck. Olika råvaror i konventionell produktion 

 
Vattenavtryck [m3/ton] Vattenavtryck per råvara 

 Produkt Grönt Blått Grått [m3/råvara]  [liter/råvara] 
Bröd (vete) 402 - 114 0.02580 25.8 
Tomat 10 1 1 0.00024 0.24 
Lök Inga data Inga data Inga data - - 
Sallad 101 1 17 0.00238 2.38 
Ost (cheddar) 3723 101 459 0.08566 85.66 

 

Resultatet av den österrikiska studien presenteras i tabell 19, både ekologisk och konventionella 
resultat återfinns i tabellen. 

Tabell 28. Vattenåtgång i produktion i Österrike. Tomaten och salladen odlas i Burgenland, löken i Niederösterreich och 
osten i Oberösterreich 

Vattenåtgång 
liter per kg 
produkt 

Gödsel- 
tillverk-
ning  

Grönt 
och 
blått 
vatten 

Grått 
vatten 

Transport, 
tvätt, 
matbutik, 
packning 

Minskad 
nederbörd 
p.g.a. 
rening av 
tropisk 
regnskog 

Tvätt 
och 
städ av 
gård 
och 
stallar 

Summa Skillnad 
vatten-
åtgång 

Konventionell 
tomat 
(Burgenland) 2,6  31,0  123,2  16,4  

  
173,2  

 Ekologisk 
tomat 
(Burgenland) 

 
31,0  88,0  16,0  

  
135,0  -22,06% 

Konventionell 
lök             
(Lower 
Austria) 5,9  128,0  350,9  9,9  

  
494,7  

 Ekologisk lök            
(Lower 
Austria) 

 
128,0  265,9  9,9  

  
403,8  -18,37% 

Konventionell 
sallad 
(Burgenland) 5,2  95,8  285,3  5,9  

  
392,2  

 Ekologisk 
sallad 
(Burgenland) 

 
95,8  143,4  5,9  

  
245,1  -37,51% 

Konventionell 
ost (Upper 
Austria) 10,8  

2 
766,4  

2 
850,3  95,4  44,6  29,8  5 797,3  

 Ekologisk ost           
(Upper 
Austria) 

 

2 
979,5  

1 
779,8  95,4  

 
31,2  4 885,9  -15,72% 
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Utifrån vattenavtrycket hos de ingående råvarorna i hamburgaren, enligt tabell 18, och 
vattenavtrycket av en nötfärsbiff kan ett totalt vattenavtryck för hela hamburgaren beräknas. 
Vattenavtrycket är 2242 m3 för den konventionella hamburgaren och 4675 m3 för den ekologiska 
vilket redovisas i tabell 20.  
 
Tabell 29. Vattenavtryck hamburgare. Hamburgaren inklusive tomat, sallad, ost, lök och bröd 

Vattenavtryck hamburgare 

  Vattenavtryck [m3] Andel nötfärsbiff Andel övriga råvaror 
Konventionell 2242 94.91 % 5.36% 
Ekologisk 4675 97.66 % 2.40% 
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Bilaga E - Räkneexempel potentiell evapotranspiration 

Tabell 30. Räkneexempel. Baserat på data för 1 juli under en 30-årsperiod 

1 Juli i Ulricehamn, Sverige 
Dygnsmedel-temperatur Globalstrålning Vind-hastighet Aktuellt ångtryck 

14.316 [˚C] 19.042 [MJ/kg/dag] 2.262 [m/s] 1.235 [kPa] 
Parametrar Beräkning Resultat 

Beräkna lutning ångtryckskurva, Δ: 
Dygnsmedeltemperatur 14.316 
[˚C] 

4098 ∗
(0.6108 ∗ 𝑒�

17.27∗14.316
14.316+237.3�)

(14.316 + 237.3)2
 Δ = 1.06 [kPa/˚C] 

Beräkna mättnadsångtryck, es: 
Dygnsmedeltemperatur 14.316 
[˚C] 

0.6108 ∗ 𝑒(17.27∗14.316
14.316+237.3) es =1.632 [kPa] 

Beräkna korrigerat lufttryck, 
Pkorr: Dygnsmedeltemperatur 
14.316 [˚C], Lufttryck vid havsytan 
101.3 [kPa], höjd på mätstation, z 
225.9 [m] 

101.3 ∗
�(14.316 + 273.15) − 0.0065 ∗ 225.9�

(14.316 + 273.15) ∗ 5.26 Pkorr = 98.608 [kPa] 

Beräkna psykometrisk konstant ɣ: 
Korrigerat lufttryck, Pkorr 98.608 
[kPa] 

0.001013 ∗ 98.608
0.622 ∗ 2.45

 ɣ = 0.06484 [kPa/˚C] 

Beräkna inkommande kortvågig 
strålning, Rns: Globalstrålning 
19.0417 [MJ/m2/dag], Albedo 
0.23 [-] 

(1 − 0.23) ∗ 19.0417 
Rns = 14.662 
[MJ/m2/dag] 

Beräkna utgående långvågig 
strålning, Rnl: 
Dygnsmedeltemperatur 14.316 
[˚C], Aktuellt ångtryck 1.2353 
[kPa], Kvot Clear sky-strålning 
och solstrålning 1 [-] 

(4.903 ∗ 10−9) ∗ 14.3164 ∗ �0.34 − 014�𝑒𝑎� ∗ 
(1.35 ∗ 1 − 0.35) 

Rnl =6.174 
[MJ/m2/dag] 

Beräkna nettoinstrålning, Rn: 
Utgående långvågig strålning, Rnl 
6.174 [MJ/m2/dag], Inkommande 
kortvågig strålning, Rns 14.662 
[MJ/m2/dag] 

14.662− 6.174 
Rn = 8.488 

[MJ/m2/dag] 

Beräkna potentiell 
evapotranspiration, Et0: 
Dygnsmedeltemperatur 14.316 
[˚C], Lutning ångtryckskurva 1.06 
[kPa/˚C], Nettoinstrålning, Rn 
8.488 [MJ/m2/dag], Vindhastighet 
2.262 [m/s], Mättnadsångtryck es 
1.632 [kPa], Aktuellt ångtryck ea 
1.2353 [kPa], Psykometrisk 
konstant, ɣ 0.06484 [kPa/˚C] 

0.408 ∗ 1.06 ∗ 8.488 + .0.6484 ∗ � 900
14.316+278

� ∗ 2.262 ∗ (1.632 − 1.2353)
1.06 + 0.06484 ∗ (1 + 0.34 ∗ 2.262)

 

 
ET0 = 3.006 [mm/dag] 
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Bilaga F - Tillförlitlighet i data 

Klassificering av data utifrån olika kriterier kan användas som ett hjälpmedel för att kunna 
genomföra en kritisk gransking och bedömning dessa. Parametrarnas pålitlighet, tidaspekt och 
geografiska säkerhet bedöms utifrån tre osäkerhetsnivåer. Metoden presenteras som en matris i 
tabell 22. Pålitligheten klassas efter den vetenskapliga nivån, tidaspekten delas in efter ålder på 
data och den geografiska osäkerheten består i att avgöra hur geografiskt anpassad data är för just 
detta ändamål. En sammanställning av data som använts vid beräkningar och klassificering av 
dessa redovisas i tabell 23.  

Tabell 31. Metod för klassificering av data 

  1 2 3 
Pålitlighet Granskade, uppmätta 

data baserade på 
vetenskapliga källor 

Kvalificerade 
uppskattningar av data 
eller ogranskade 
uppmätta data av ansedd 
utövare 

Ej kvalificerad 
uppskattning eller okänd 
källa  

Tidsaspekt Data <= 5 år gamla. Data > 5 år till <= 15 år Data > 15 år 
Geografisk 
säkerhet 

Data från område som 
studeras eller närområde 
av samma landskapstyp, 
med samma 
klimatförhållanden och 
odlingsförutsättningar  

Genomsnittlig data från 
område med samma 
klimatzon där 
studieområdet ingår 

Genomsnittliga globala 
data eller ej geografiskt 
definierad data 

 

Tabell 32. Klassificering av data 

Data Värde Kommentar Pålitlighet Tidsaspekt 
Geografisk 

säkerhet 

Klimatdata 

Unika värden 
för samtliga 
värden per 
dygn 

Mätstation för datainsamling är 
Jönköpings Flygplats, ca 40 km öster om 
Lillegården och ca 240 km norr om KC 
Ranch. De aktuella gårdarna anses ligga i 
samma klimatområde som mätstationen.  

   

Netto-
instrålning, Rn - 

    Inkommande 
kortvågig 
strålning, Rns - 

Ursprungligen från SMHI's mätstation 
och får anses vara tillförlitlig. Beräknad 
per dygn över en 30-årsperiod 

   

Utgående 
långvågig 
strålning, Rnl - 

Antagande att vid avsaknad av moln är 
inkommande strålning = Clear-
sky strålning, vilket gör att kvoten Rs/Rso 
= 1.  Beror av avsaknad av rymdstrålning 
samt Clear-sky strålning varav en 
förenkling måste användas. 

   

Albedo, α 0,23 

I formeln för referensevapotranspiration 
är albedo konstant. Detta värde är ej 
kopplat till momentana 
klimatförhållanden vid odlingsplatsen. 
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Clear-Sky 
strålning, Rso - Se Utgående långvågig strålning 

   

Lufttryck, 
Pkorr - 

Data för beräkning av lufttryck 
ursprungligen från SMHI's mätstation 
och anses tillförlitliga. Beräknad per dygn 
över en 30-årsperiod. 

   
Barometerns 
höjd över 
havet, z 225,9 m.ö.h 

Höjdmätning vid Jönköpings Flygplats på 
uppdrag av Länsstyrelsen. Område runt 
flygplats är i regel plan varav värdet ej 
bedöms variera nämnvärt över området 

   Kvot 
molekylvikt 
vattenånga/ 
torr luft, 𝜀 0,622 

Vedertaget och ej tidsmässigt eller 
geografiskt beroende 

   Specifik 
värme-
kapacitet luft, 
Cp  

0,001002 
[MJ/kg°C] Vedertagen och vetenskapligt bevisad 

   
Specifik 
dygnsmedel-
temperatur, T - 

Data ursprungligen från SMHI's 
mätstation och bör kunna bedömas 
tillförlitlig. Dock saknas underlag för hur 
medeltemperatur beräknats. 

   Vindhastighet
u2 - 

Ursprungligen från SMHI's mätstation 
som anses tillförlitlig. 

   Aktuellt 
ångtryck, ea - 

Data ursprungligen från SMHI's 
mätstation som bör anses tillförlitlig. 

   Mättnadsång-
tryck, es - 

Beräkning enligt metod för 
referensevapotranspiration. 

   Lutning 
ångtrycks-
kurva, Δ - 

Beräkning enligt metod för 
referensevapotranspiration utifrån 
specifik dygnsmedeltemperatur.  

   Latent värme-
förångning, λ 

 
Angiven som konstant i metoden 

   Psykometrisk 
konstant, ϒ - 

    Atmosfärs-
tryck, P 

 

Beräkning utifrån lufttryck vid havsytan 
konstant 101,3 kPa. Ej platsspecifik. 

   Markvärmeflö
de, G  

Kan negligeras vid beräkning av 
dygnsmedelvärden (Jansson, P.E., 2015)    

Odlingskoefficient, Kc. Initiell-/mitt-/slutfas 

Vete 0,3/1,5/0,32 

Uppskattad fasindelning utförd av 
forskare i agrara odlingssystem utifrån 
ungefärlig marktäckning 

   

Korn 0,3/1,2/0,3 

Uppskattad fasindelning utförd av 
forskare i agrara odlingssystem utifrån 
ungefärlig marktäckning 

   

Åkerböna 0,5/1,15/1,1 

Uppskattad fasindelning utförd av 
forskare i agrara odlingssystem utifrån 
ungefärlig marktäckning 
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Timotej 1/1/1 
Uppskattning utförd av forskare i agrara 
odlingssystem 

   
Rajgräs 1/1/1 

Uppskattning utförd av forskare i agrara 
odlingssystem.  

   
Rödklöver 

0,71/0,71/0,
71 

Uppskattning utförd av forskare i agrara 
odlingssystem 

   
Vitklöver 

0,71/0,71/0,
71 

Uppskattning utförd av forskare i agrara 
odlingssystem 

   Timotej 
(ekologisk) 1/1/1 Bedöms till samma som konventionell 

   Lucern 
(ekologisk) 

0,71/0,71/0,
71 Bedöms till samma som konventionell 

   Vitklöver 
(ekologisk) 

0,71/0,71/0,
71 Bedöms till samma som konventionell 

   Rödklöver 
(ekologisk) 

0,71/0,71/0,
71 Bedöms till samma som konventionell 

   Gräsmark 
(ekologisk) 1/1/1 Bedöms till samma som konventionell 

   Konventionell gård 

Nötkreatur 

Genomsnittlig 
levandevikt 600 kg 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom, 
Lillegården 

   Genomsnittlig 
slaktvikt 310 kg 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom, 
Lillegården 

   Genomsnittlig 
vikt kalv 60 kg 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom, 
Lillegården 

   

Genomsnittlig 
ålder vid slakt 16 mån  

Djuren köps in vid ca 1 mån ålder och 
förds upp under ca 15 mån på 
Lillegården. Vid beräkningarna används 
därför åldern 15 mån. Uppskattat av 
bonde Christer Söderblom, Lillegården 

   Dricksvattenb
ehov kalv 

14 liter/dag/ 
djur 

    
Dricksvattenb
ehov stut 

35,4 
liter/dag/ 
djur 

    Vattenanvänd
ning underhåll 

0,27 l/dag/ 
djur 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom, 
Lillegården 

   Grödor 

Mängd föda 

19,67 kg/dag 
 
/djur 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom 
på Lillegården 

   
Andelar av 
varje specifik 
gröda 

Olika för 
varje gröda 

Andelen spannmål är tillförlitlig, dock 
varierar mängden baljväxter från år till år 
varför dessa andelar är uppskattade till 
genomsnittliga värden 

   
Åkerareal 100 ha 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom, 
Lillegården 
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Åkerareal/ 
gröda 

Olika för 
varje gröda 

Då andelarna för resp. gröda ej är helt 
tillförlitliga blir denna parameter också till 
viss del osäker 

   
Skörd i 
ton/ha 

Olika för 
varje gröda 

Beräknas utifrån andelar/gröda och 
åkerareal vilket gör att denna parameter 
till viss del är osäker 

   Torrsubstans 
(TS) 

 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom, 
Lillegården 

   Specific water 
demand 
(SWD) 

Olika för 
varje gröda Beror av skörden [ton/ha] 

   Odlingsperiod
längd 

15 april-30 
aug/30 sep 

Uppskattat av bonde Christer Söderblom, 
Lillegården 

   Slakt och nötfärs-produktion 

Vattenmängd 
vid slakt 2 m3/dag 

Vattenanvändning i slakteriet, ca 4-5 
djur/dag slaktas. Uppskattat av Anders 
Bergfeldt på Kils Slakteri AB    

Viktandelar 
styckdetaljer 

Olika för 
varje detalj 

Uppskattat av Anders Bergfeldt på Kils 
Slakteri AB 

   
Försäljnings-
priser 

Olika för 
varje detalj 

Hämtat från matbutik på nätet, 
osäkerheter då pris kan variera med utbud 
och efterfrågan. 

   
Produktandel 

Olika för 
varje detalj 

Uppskattat av Anders Bergfeldt på Kils 
Slakteri AB 

   
Värdeandel 

Olika för 
varje detalj Beror av priset på styckdetaljen 

   Ekologisk gård 

Nötkreatur 

Genomsnittlig 
levandevikt 620 kg 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Genomsnittlig 
slaktvikt 335 kg 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Genomsnittlig 
vikt kalv 220 kg 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Genomsnittlig 
ålder vid slakt 26 mån 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Dricksvatten-
behov kalv 

8 liter/dag/ 
djur 

    Dricksvatten-
behov ko 

45,6 l/dag 
/djur 

    Kalv mjölk-
konsumtion 

1740 kg (0-7 
mån) 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Grödor 

Mängd föda 
25,33 kg/ 
dag/djur 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Andelar av 
varje specifik 
gröda 

Olika för 
varje gröda 
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Åkerareal 400 ha 
Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Åkerareal/ 
gröda 

Olika för 
varje gröda 

    
Betesmark 1900 ha 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   

Skörd i 
ton/ha 

Olika för 
varje gröda 

Vallen bedöms efter snittvärden på vall-
skörden i ton/ha. Betesmarken bedöms 
efter genomsnittlig skörd i ton/ha på alla 
gårdens åkerarealer då betesmarken utgör 
ca 90 % av arealerna.  

   Torrsubstans 
(TS) 

 

Uppskattat i LCA av produktionen på KC 
Ranch 

   Specific water 
demand 
(SWD) 

Olika för 
varje gröda 

Beror av evapotranspirationen, ET0 och 
mängd skörd i ton/ha 

   Odlingsperiod 
längd 

Samma som 
konventionell 

    Slakt och nötfärs-produktion 

Vattenmängd 
som går åt vid 
slakt 2 m3/dag 

Vattenanvändning i slakteriet, ca 4-5 
djur/dag slaktas. Uppskattat av Anders 
Bergfeldt, Kils Slakteri AB 

   Viktandelar 
styckdetaljer 

Olika för 
varje detalj 

Bedöms till samma som för det 
konventionella köttet 

   
Försäljningspr
iser 

Olika för 
varje detalj 

Hämtat från matbutik på nätet, 
osäkerheter då pris kan variera med utbud 
och efterfrågan. 

   
Produktandel 

Olika för 
varje detalj 

Bedöms på samma sätt som för det 
konventionella köttet 

   
Värdeandel 

Olika för 
varje detalj 

Bedöms på samma sätt som för det 
konventionella köttet 
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