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Förord 
Jag vill passa på att tacka Lantmännen Cerealia för möjligheten att genomföra detta arbete 

inom organisationen, och särskilt tack till Ulf Lindgren, som initierade projektet och har varit 

min kontaktperson. Jag vill även ta tillfället i akt att tacka Mats Pettersson, som har varit till 

stor hjälp genom att faktagranska och guida in mig på rätt spår i jakten på kontaktpersoner.  

 

Sammanfattning 
Kungsörnen ägs av koncernen Lantmännen, vilket innebär att en stor del av 

spannmålsingredienserna odlas av Lantmännens ägare, förädlas av Lantmännens kvarnar, och 

produceras på Lantmännens anläggningar.  

Det innebär också att Kungsörnen omfattas av Lantmännens löfte till kunden om ansvar från 

jord till bord, och denna rapport går igenom arbetet som genomförs för att hålla det löftet. 

Rapporten har fokuserat på tre riskområden som i dagsläget är aktuella: användning av 

slamgödsel på odlingsmarken, användandet av stråförkortningsmedel i odlingen och 

kadmiumhalterna i den skördade spannmålen. Det som framkommit i analysen är att förbudet 

mot slamgödsling tydliggörs både i dokumentationen gentemot leverantörer och gentemot 

råvara, och dessutom som kriterium för ekologiskt odlad spannmål. Kontrollen av kadmium-

halter är något som Lantmännen arbetar aktivt med, och spannmålsråvaran köps in med 

hänsyn till dess halter. Frågan är aktuell både internationellt och nationellt, och där tillämpar 

Lantmännen en egen policy för högsta tillåtna halter som långt understiger de nationellt 

gemensamma gränsvärdena. Gällande stråförkortningsmedel finns det vissa brister i 

dokumentation och provtagningsrutiner, då ett av de fyra medlen inte inkluderas i 

analysrutinerna. Förekomsten av rester i spannmålen från produkterna Cycocel Plus och 

Terpal kontrolleras specifikt i rutinerna för kvalitetskontroll, och rester från medlet Moddus 

250 EC kontrolleras som en del av multianalysen av pesticidrester. Medlet Cerone, med det 

verksamma ämnet etefon, verkar av dokumentationen att döma inte ingå i någon rutin för 

analys. Den spannmål som importeras från utlandet omfattas inte per automatik av samma 

dokumentation som inhemskt odlad spannmål, men även på denna spannmål spelar 

riskområdena en framträdande roll i valet av leverantör. Allt sammantaget så är dock 

kontrollen och övervakningen av spannmålen till Kungsörnenprodukter god, mycket tack 

vare ett gemensamt systematiskt arbete, gemensam policy och spårbarhet genom hela 

processen.  

 

Nyckelord: Kungsörnen, Spannmål, Kadmium, Slam, ReVAQ, Spårbarhet, Livsmedels-

säkerhet, Lantmännen Cerealia, Stråförkortningsmedel, Stråkortningsmedel. 
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Abstract 
Kungsörnen is owned by the organization Lantmännen, which means that a large part of the 

cereal ingredients are produced by the members and owners of Lantmännen, is refined in 

Lantmännen’s mills and produced in Lantmännen’s facilities.  

It also means that products from Kungsörnen is subjected to Lantmännen’s pledge to 

consumers of responsibility from soil to table, and this report reviews the cuirrent work being 

undertaken to fulfill this pledge. The report is focused on three currently relevant issues: The 

use of sewage sludge as fertilizer, the use of plant growth regulators in the culturing stage, 

and the concentration of cadmium in the harvested cereal. The review has showed that the 

prohibition of sewage sludge is defined in the documentation towards suppliers as well as 

towards the cereal itself, and a criterion for labeling products as ecological. The monitoring 

of cadmium levels is something that Lantmännen is actively involved in, and is taken into 

account when establishing contracts with suppliers. The issue is recognized as important both 

on a national level and worldwide. Lantmännen has chosen to establish its own limit for 

maximum cadmium concentrations in cereal, which is half of what is legally obligated. 

Regarding plant growth regulators, there is some deficiency in the internal documentation 

and sampling routines, as one out of four substances are not included in the analysis’s. The 

analysis for residues of the plant growth regulators Cycocel Plus and Terpal is specifically 

covered, and residues from the agent Moddus 250 EC is included in a multi-analysis for 

pesticides, but the type called Cerone, with the active substance etephone, does not appear to 

be covered by any analysis. Cereal imported from abroad is not covered by the same 

documentation as the native, but the issues are taken into consideration when establishing 

purchasing contracts. All in all, the control and monitoring of the cereal raw materials in 

products from Kungsörnen is satisfactory, thanks to a joint systematic work, the same 

policy’s for all of Lantmännen, and traceability throughout the process.   
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1. Introduktion 
Kungsörnen är ett välkänt varumärke för oss svenskar, som vi framför allt förknippar med 

pasta och mjöl. Varumärket är ett av många som ägs av Lantmännen ekonomiska förening.  

I och med att Lantmännen ägs av Sveriges bönder så har de en unik möjlighet att ta ansvar för 

en produkt hela vägen från jord till bord, vilket även är deras löfte gentemot kund. När 

samtliga delar i processkedjan sker internt i företaget så innebär det också att hela ansvaret 

för kontroll av produkterna ligger inom företaget.  

 

 
Figur 1: Konceptuell beskrivning av begreppet Bra Mat från Lantmännen (Lantmännen, 2012) 

 

Lantmännen Cerealia har produktionsanläggningar för Kungsörnenprodukter i Malmö, 

Uppsala, Järna, och Laholm i Sverige. Anläggningarna i Malmö och Uppsala producerar 

vete- och rågmjöl, samt paketerar Kungsörnenprodukter såsom mjöl och brödmixer. I Järna 

produceras pasta under Kungsörnens varumärke, med mjöl från kvarnen i Malmö. Laholm 

producerar frysta rätter såsom Kungsörnens pannkakor och raggmunkar, vilka även de förses 

med mjöl från Malmö-kvarnen.   

 

2. Bakgrund 
Idén till denna rapport väcktes i samband med att Ulf Lindgren, Hållbarhetschef Lantmännen 

Cerealia, hade ett förslag till projekt inom Kungsörnens varumärke. Projektet har sitt 

ursprung i att Lantmännen regelbundet får in frågor av media och allmänheten om hur de 

kontrollerar sina produkter så att kvaliteten är säkerställd.  

Mycket dokumentation finns kring krav, specifikationer och kvalitetskontroll, men dessa 

ligger i olika databaser och kan därför vara svåra att snabbt hitta vid behov. Risken finns även 

att informationen skiljer sig mellan olika databaser och dokument. Databaserna omfattar 

Lotus Notes (ledningssystem), Lantmännen Inside, Movex M3 (process och spårbarhet), 

LabMaster (analysresultat) med flera. 

Denna rapport fokuserar på produktionen under varumärket Kungsörnen. Figur 2 ger en 

förenklad schematisk bild av processflödet för en spannmålsprodukt, samt några av de 

riskområden som varje del innebär. 

 

 
Figur 2: Schematisk bild över en spannmålsprodukts processflöde, samt ett urval av viktiga aspekter vid varje 

stadie av processen inom parentes 
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3. Syfte 
- Att skapa en nulägesbeskrivning av kontrollmekanismerna avseende ett antal 

miljöaspekter ur kungsörnens sortiment.  

- Kontroll av hur dessa förhåller sig till lagkrav, egen policy och kundkrav. 

- Utveckla rutiner och struktur för hur dessa kan kontrolleras på ett enkelt och 

överskådligt sätt 

Det kommer även skapas en artikeldatabas med Kungsörnens sortiment kopplade till 

spannmålsråvaror, råvaruspecifikationer, produktionsanläggning etc., samt en GAP-

analys med uppkomna avvikelser och förslag till åtgärder. Denna kommer dock inte 

inkluderas i rapporten, då innehållet är av potentiellt känslig karaktär gentemot 

konkurrenter. 

3.1. Avgränsning 

Analysen kommer endast göras avseende spannmålsingredienserna i Kungsörnen-produkter.  

Rapporten är avgränsad till att inkludera spannmålsråvarorna i Kungsörnens sortiment. På 

grund av tidsbrist har Kungsörnens produktionsanläggningar i utlandet varit tvungna att 

exkluderas ur denna rapport.  

De riskområden som omfattas i rapporten är kadmiumhalter i spannmål samt användning av 

stråförkortningsmedel och slamgödsel i spannmålsodlingen. I samband med problem-

formuleringen till rapporten så bestämdes dessa riskområden utifrån behovet hos Lantmännen 

Cerealia. De tre riskområdena är högaktuella i dagsläget, beroende på att det Europeiska 

livsmedelssäkerhetsrådet överväger en sänkning av det rekommenderade maximala vecko-

intaget av kadmium, frågan om slamgödsling är inkluderad som ett svenskt miljö-delmål och 

aktuellt tack vare att ett domslut nyligen tillät stråförkortningsmedel för att användas på fler 

spannmålssorter än råg i Sverige. Dessutom har Lantmännen på senare tid uppmärksammats 

av intresseorganisationen Ren åker Ren mat för att ha höga kadmiumhalter i sitt mjöl, vilket 

återigen lyft fram frågor kring såväl kadmium som slamgödslning. Avgränsningen har alltså 

inte gjorts på basis av risk för människors hälsa eller liknande, utan baseras istället på att det 

är dessa riskområden som är mest aktuella för tillfället. 

4. Frågeställning 
- Hur ser en produkts dokumentation ut i dagsläget avseende ursprung, råvarukrav etc? 

 Hur står sig produkterna i förhållande till definitionerna i Lantmännens ”Bra mat” 

med ”ansvar från jord till bord”?  

 Hur säkerställs att Kungsörnens löfte till kunden (t.ex. ”100% Svensk spannmål”) 

uppfylls? 

 Hur ser kraven ut ur ett supply chain-perspektiv respektive ett marknads-

perspektiv, och hur kan dessa krav vävas samman? 

 Hur sker denna hantering på kungsörnens produktionsanläggningar avseende 

ansvarsfördelning, rutiner och dokumentation? 

- Vilka åtgärder kan vidtas för att underlätta åtkomsten av denna information? 

- Vad krävs för att nå från nuläget till den föreslagna strukturen?  

5. Metod 
Det inledande skedet kommer bestå av teoretiska litteraturstudier kopplade till utvalda 

riskområden. Därefter följer en genomgång av Lantmännens interna dokumentation för att 

identifiera och kartlägga vilka kontrollsystem som finns, och hur dessa är strukturerade.  

Arbetet med rapporten är uppbyggd i fem faser:  
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Fas 1: Problemformulering 

I första skedet upprättades och förfinades frågeställningen för rapporten för att definiera 

omfattning, avgränsning och syfte med rapporten. Detta skedde i samråd med intressenter på 

Lantmännen den 29:e Mars 2012. Därefter presenterades och godkändes projektplanen för 

handledare Thure Mårtensson.  

Fas 2: Litteraturstudier 

Den information som behövs för rapporten hämtas från tre olika källor; personlig 

kommunikation, interna databaser och skriftliga källor. Arbetet kommer göras i samarbete 

med Lantmännen, och därmed kommer en stor del av informationssökandet ske inom den 

interna dokumentationen (styrdokument etc). Ur ett källkritiskt perspektiv är dessa databaser 

inte av fullgod vetenskaplig status, men denna dokumentation är ändå viktig eftersom den 

reglerar Lantmännens egenkontroll och kvalitetssäkring av produkter. Användandet av denna 

dokumentation kommer därför vara fullständigt nödvändig för syftet, men då endast för att 

beskriva Lantmännen Cerealias interna arbete. Användandet av denna sorts referenser 

kommer få en tydlig sektionering i rapporten, så att det framgår när de används.  

För informationssök kring de spannmålsrelaterade miljögifterna kommer artikeldatabaser 

såsom GreenFile, ScienceDirect, Web of Science o.dyl. att användas såväl som hemsidor. 

 

Ett urval av de sökord som använts är: Stråförkortningsmedel, Cadmium, Plant growth 

regulators, PGR, Cereal, Pesticides, Sludge, Food safety, gränsvärde livsmedel, spårbarhet, 

ISO 22000, BRC. 

Fas 3: Beskrivning av riskområden. 

I samband med fastställandet av projektets syfte och avgränsning så formulerades även vilka 

miljö- och hälsoaspekter som är mest aktuella att kartlägga. En grundläggande förståelse för 

miljöaspekternas förekomst, effekter, tillsammans med kartläggning av regelverket som 

omfattar ämnena, krävs för att grundade förslag till åtgärder ska kunna dras. Första kapitlet av 

resultatet i rapporten ägnas därför åt att redogöra för detta. 

Fas 4: Processinriktad beskrivning 

Den fjärde fasen av arbetet med rapporten tillägnas den interna processen inom Lantmännen 

Cerealia. Denna del kommer vara fokuserad kring processer och kontroll. De utvalda Kungs-

örnenprodukterna följs genom hela processen från jord till bord, och avstäms mot intern 

dokumentation avseende kvalitetskontroll, specifikationer, rutiner och spårbarhet. Till 

skillnad från fas 3 så blir detta mer av en deskriptiv fallstudie, när föregående del var av en 

översiktlig karaktär (Backman, 2008)   

Fas 5: Sammanställning 

Med utgångspunkt av nulägesbeskrivning ämnar rapporten kunna komma med en rad förslag 

om hur hanteringen med intern dokumentation kan förändras för att underlätta säkerställandet 

av ansvarsfull produktion och även göra det lättare att kommunicera detta till konsumenter.  
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6. Analys av riskområden kopplade till Kungsörnens 
sortiment 
Denna rapport kommer ägna särskild uppmärksamhet kring de tre riskområden som utgörs av 

Kadmium, slamgödsel och stråförkortningsmedel. Nedan följer en sammanfattad genomgång 

av förekomsten av respektive ämnen, vilka effekter dessa ämnen kan ha på miljö och hälsa, 

samt hur dessa ämnen regleras genom lagstiftning, rekommendationer och policys, samt hur 

det kontrolleras genom analys. 

6.1. Kadmium 

Kadmium, kemisk beteckning Cd, är en giftig tungmetall som förekommer naturligt i 

litosfären. Eftersom det är ett grundämne så bryts kadmium inte ner. Dess naturliga 

koncentration varierar beroende på geologiska förutsättningar, och störst markkoncentration 

hittas i Östergötland, Uppland och Skåne samt i området kring storsjön i Jämtland (Eriksson, 

2009).  

6.1.1 Förekomst 

Kadmium förekommer naturligt i det svenska landskapet genom koncentrationer i jord och 

mark. Genom analys av den svenska jordbruksmarken så har det framkommit att 

koncentrationen i det övre lagret av jordbruksmarken, den sk. matjorden, är ca. 60% högre än 

i den obrukade underliggande jorden, den sk. alven (Eriksson, 2009). Denna ökade 

koncentration är troligtvis till största delen att tillskriva antropogen verksamhet. Dels genom 

att användningen av kadmium i en rad produkter i samhället leder till att denna sprids genom 

luften, vilket ger ett tillskott till marken genom deposition. För jordbruksmark tillkommer en 

ytterligare källa till kdmium genom att fosfor-gödning vanligtvis innehåller en viss 

koncentration. Andelen kadmium per enhet fosfor ligger i genomsnitt på ca 6 mg Cd/ kg P för 

konventionell mineralgödsel, och i slamgödsel ligger medelkoncentrationen på strax under 30 

mg Cd / kg P (SCB, 2011). Mer om slamgödsel på sid. 11 i denna rapport.  

Generellt är vete den spannmålssort som upptar störst mängd kadmium i växten och därmed 

även har den högsta halten kadmium (Eriksson, 2009). Halterna kadmium i svensk 

jordbruksmark har ökat med 30% under 1900-talet, vilket framförallt beror gödsling med 

mineralgödsel med hög kadmiumhalt, men även på grund av nedfall ur luften från framförallt 

metall-, pappers-, träfiberindustri och energisektorn (Kemikalieinspektionen, 2011). 

En kombination av utfasning av kadmium ur samhället tillsammans med en 61 %-ig 

minskning sedan 1998 av koncentrationen i fosfor-gödningsmedel har dock lett till att 

koncentrationen i den svenska jordbruksmarken numera ligger på en jämn nivå utan tydliga 

tecken på ackumulering (SCB 2011; Eriksson 2009; Naturvårdsverket 2012). Svenskt vete 

innehåller i genomsnitt mellan 0,04 och 0,06 mg Cd/kg, och ligger därmed på samma nivå 

som övriga Europa (Eriksson, 2009; LRF, 2010a). Kadmiumhalterna i svensk spannmål 

varierar beroende på sort och odlingsförhållanden, och av de förmalda produkterna är det 

generellt sett högre kadmiumhalt i skalpartiklarna än i kärnan.   

 
Tabell 1: Genomsnittliga kadmiumhalter i Svensk spannmål, efter sort (LRF, 2010a) 

Sort 
Kadmiumhalt  

(mg/kg torrsubstans) 
Höstvete 0,05 

Vårvete 0,06 

Råg 0,01 

Korn 0,02 

Havre 0,04 
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6.1.2. Miljö- och hälsoeffekter kopplade till Kadmium 

Den upplagrade koncentrationen av kadmium i marken är inte direkt i proportion till 

koncentrationen i de odlade växterna. Många andra faktorer spelar in, såsom pH-värde och 

jordtyp. Med sjunkande pH ökar generellt sett lösligheten, och därmed även tillgängligheten, 

av Cd i marken. Lerjordar har en förmåga att komplexbinda Cd, varvid den då görs 

otillgänglig för upptag av växter (Eriksson, 2009). Generellt sett har de nordiska länderna en 

något lägre halt Cd-koncentration i marken jämfört med övriga Europa, men på grund av en 

något surare jord så tas en större andel av kadmiumet upp i växterna (Kemikalieinspektionen, 

2011).  

I människor påverkas framförallt lever och njurar av Cd-intag (EFSA, 2009), och orsakar 

förutom njur- och leverskador även hälsoeffekter såsom lågt blodtryck, kräkning, yrsel och 

benskörhet (Kemikalieinspektionen, 2011; Livsmedelsverket, 2010). Det genomsnittliga 

veckointaget av kadmium via kosten ligger på ca 0,23 mg Cd/kg kroppsvikt i Sverige. Denna 

siffra varierar kraftigt beroende på kosthållning. Avvikande från den generella 

matkonsumtionen kan därför leda till att personer markant överstiger det högsta tolererbara 

veckointaget. Vegetarianer har exempelvis ett förhöjt intag av kadmium, i vissa fall mer än 

dubbelt så högt som genomsnittet (Kemikalieinspektionen 2011).  

6.1.3. Gränsvärden och policy 

Enligt Naturvårdsverket Rapport 4918 (1999) är Kadmiums farlighet att betrakta som mycket 

hög, vilket är den allvarligaste klassificeringen av föroreningar.  

European Food Safety Administration (EFSA, 2009) har fastställt ett högsta tolererbart 

veckointag av 0,25 mg Cd/kg kroppsvikt. Detta är en stor skärpning mot tidigare satta 

gränsnivåer, vilka låg på 0,7 mg Cd/kg kroppsvikt. Som tidigare nämnts ligger det 

genomsnittliga veckointaget av Cd på 0,23 mg Cd/kg kroppsvikt i Sverige, det vill säga under 

gränsvärdet.  

För mineralgödsel finns ett nationellt gränsvärde som förbjuder försäljning eller saluförande 

av produkter innehållande en högre koncentration än 100mg Cd/Kg P (SOU, 2003) 

6.2. Slamgödsel 

Slamgödsel har länge används inom svenskt jordbruk; ända sedan 1960-talet har 

användningen av avloppsslam varit betydande, och under 80 och 90-talet användes mer än 

hälften av avloppslammet till gödning på jordbruksmark (Nilsson et al, 2001). I slutet av 

1990-talet blossade diskussionen kring bromerade flamskyddsmedel i slammet upp, vilket 

1999 ledde till att LRF gick ut med rekommendationen till sina medlemmar att inte bruka 

avloppsslam på sina åkrar. Denna rekommendation ledde till en avsevärd minskning i bruket 

av slamgödsel inom jordbruket (Gruffman Rönnlund, 2003). Tack vare införandet av ett 

certifieringssystem för avloppsslam (se 6.2.3.1. ReVAQ-certifiering, nedan) och det aktiva 

arbetet med att undvika kontamination av slammet genom uppströmsarbete så har LRF nu 

reviderat sin åsikt något, och anser att det är upp till den enskilda lantbrukaren att ta beslut 

om slamgödsling. De rekommenderar dock att ReVAQ-certifierat slam ska användas till 

fördel för konventionellt (LRF, 2010b). 

På senare tid har frågan återigen blivit alltmer aktuell, då det finns oro för att de naturliga 

resurserna av fosfor riskerar att uttömmas. Enligt forskning från 2010 så beräknas 

världskonsumtionen av fosforhaltig mineralgödsel nå en “peak”, vilket innebär att den 

maximala produktionen av mineralgödsel för att möta efterfrågan nås redan år 2035, och 

därefter kommer produktionen börja avta (Cordell, 2010). Som ett alternativ till 

mineralgödsel finns möjligheten att återföra fosforn från reningsverken till åkern, och därmed 

sluta fosforkretsloppet till cykeln jord-växt-människa-jord. Återföringen av fosfor från 
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avloppsslam ingår även som ett delmål i det nationella miljömålet God bebyggd miljö. Det av 

riksdagen uppsatta miljömålet har fastställt att minst 60% av fosforföreningarna i avlopp skall 

återföras till produktiv mark, varav minst hälften till åkermark (Miljömålsportalen, 2012).  

Bruket av slamgödsel har dock mött motstånd. Dels på grund av oro för att slammet kan vara 

skadligt för hälsa och miljö, och dels på grund av att slammets ursprung orsakar en viss 

“äckel-faktor”.  

 

6.2.1. Förekomst 

Enligt SCB (2011) användes ca. 23% av avloppsslammet i Sverige till gödning i jordbruket, 

så för att uppnå miljödelmålet krävs en sjuprocentig ökning av återföringen inom de närmsta 

tre åren. 

Slamgödsel har egenskapen att ha en hög fosfor/kväve-ratio, se tabell 2.  

I och med detta så är det växternas behov av fosfor som är utgångspunkten för vilken mängd 

gödsel som används. Detta brukar ske i så kallade sjuårsgivor, vilket innebär att jordbrukaren 

lägger ut så mycket slam att fosfornäringen räcker i sju år. Gödsling med slam innebär då att 

hela behovet av fosfor täcks av slammet, men behöver kompletteras med tillsättning av kväve 

och kalium. 

 
Tabell 2: Gödselmedlens innehåll av makronäringsämnen, samt olika grödors näringsbehov. Angett som kvävekvot 

(Återgivet från Gruffman Rönnlund 2003 s.18) 

 Kväve P/N K/N S/N 

Avloppsslam 1 1,03 0,10 0,33 
Spannmål 1 0,16 0,17 0,06 
Oljeväxter 1 0,17 1,50 0,36 
Sockerbetor 1 0,17 1 0,10 
Ärtor 1 0,11 0,28 0,05 

 

6.2.2. Miljö- och hälsoaspekter kopplade till slamgödsling 

Slamgödsel har en rad olika miljö- och hälsoaspekter att beakta. En mycket viktig aspekt är 

den relativt höga koncentrationen av kadmium i slamgödsel jämfört med stallgödsel och 

mineralgödsel (Kemikalieinspektionen 2011).  Bland de önskade ämnen i slam återfinns 

kväve, fosfor, mikronäringsämnen och organiskt material. Utöver dessa följer tyvärr även 

tungmetaller, hormonstörande preparat från läkemedel, smittämnen, organiska miljögifter och 

andra typer av kemikalier (LRF 2010b).  

6.2.3. Gränsvärden och policy 

Lantmännen Lantbruk har som policy att inget konventionellt (obehandlat) slam får användas 

till spannmålsproduktion. Denna regel trädde i kraft 31 december 2000.  

I och med implementeringen av kvalitetssäkringsarbetet med REVAQ har dock Lantmännen 

öppnat upp för användandet av slamgödsel igen, då med förbehållet att slammet ska vara 

certifierat enligt ReVAQs kriterier. Mer om ReVAQ-certifiering nedan.  

Ska spannmålen användas till livsmedel finns det en särskild policy som säger att slam-

gödsling inte ska ha skett på åkermarken de två föregående åren.  

Detsamma gäller indirekt på ekologisk odling, då slamgödsling inte är tillåtet för ekologisk 

odling och det tar två år innan en åkermark klassas som ekologisk. Särskilda villkor gäller för 

spannmål som köps in av Lantmännen Cerealia, se vidare i kapitel 7.4 Dokumentation. 
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Då 23% av den totala andelen odlad spannmål (989*10
3
 av 4332*10

3
 ton) i Sverige gick till 

foderproduktion år 2010 så är det ändock en ansenlig del där slamgödsling är tillåten (SCB 

2011 s.141; Lantmännen, 2011). 

6.2.3.1. ReVAQ-certifiering 

ReVAQ är ett certifieringssystem för slamproducenter som skapades genom ett samarbete 

mellan olika aktörer inom området, bland annat Svenskt Vatten. Syftet med certifieringen är 

att upprätthålla ett systematiskt förbättringsarbete och god insikt i slamproduktion. 

För att ett reningsverk ska kunna certifieras krävs det att de kan redovisa för bland annat 

ansvar, dokumentation och spårbarhet, och certifieringen gäller normalt sett i tre år. 

 

Med avseende Kadmium så har ReVAQ satt upp kraven att kadmiumfosfor-kvoten i 

avloppsslammet inte får överstiga 33 mg Cd/kg P. Enligt svensk lagstiftning är det maximala 

gränsvärdet 100 mg Cd/kg P. ReVAQ-certifieringen innebär alltså i detta avseende en 

trefaldig åtstramning av gränsvärdet för Kadmium. REVAQ har även målsättningen att 

nästintill halvera den högsta godkända koncentrationen av Kadmium fram till år 2025 

(ReVAQ, 2012). Den målsatta nivån på 17 mg Cd/kg motsvarar den genomsnittliga 

utsöndrings-koncentrationen av kadmium i människors avföring och urin (LRF, 2010b). 

En annan viktig aspekt med att säkerställa kvaliteten på avloppsslammet är att producenterna 

ska begära in en kemikalieförteckning från de verksamheter som avleder produktions- och 

processvatten till reningsverket (ReVAQ 2012). På så sätt kan reningsverket identifiera vilka 

ämnen som är av största vikt att övervaka. 

 

För att öka spårbarheten är även en elektronisk karta upprättad, där lantbrukaren ansvarar för 

att fylla i vilka marker som blivit gödslade med slam, med information om tidpunkt, 

slammets produktionsperiod och ursprung, samt mängden slam som spridits. 

 

ReVAQ har även krav för hur avloppsslammet ska kontrolleras för att inte innehålla några 

patogener såsom till exempel salmonella. Slammet genomgår en så kallad hygienisering, 

vilket innebär att det organiska materialet bryts ner genom rötning eller kompostering. 

Därefter tas prover för att kontrollera så att det inte finns några patogener kvar i slammet. 

Hittas fortfarande spår av salmonella så får slammet genomgå ytterligare hygienisering, till 

dess att slammet kan förklaras fritt från smittan.  

 

6.3 Stråförkortningsmedel 

Spannmål växer till ca. en meters höjd med stora ax samtidigt som stråna är väldigt smala. 

När dessa utsätts för vädrets makter finns det en risk att stråt inte klarar av belastningen utan 

går av. Detta kallas liggsäd, och förhindrar att spannmålen kan skördas. 

Stråförkortningsmedel är hormonreglerande medel som används för att minska längden på 

spannmålens strå, vilket förkortar och förstärker växten. Forskning har även visat att 

stråförkortningsmedel tillsammans med hög kvävehalt ger en högre avkastning gentemot 

konventionell odling (Shekoofa och Eman, 2008, s.105) 

6.3.1. Förekomst 

Det finns fyra sorters stråförkortningsmedel som omnämns i Lantmännen Lantbruks 

fälthandbok (2011). Dessa är Cycocel Plus, Moddus M, Cerone och Terpal.  

Stråförkortningsmedel har sedan 1988 enligt lag endast varit tillåten att använda i råg 

(Nationalencyklopedin, 2012), men från den 1:a Juli 2011 är även stråförkortningsmedlet 
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Moddus 250 EC tillåtet att använda på vete, rågvete, korn och havre (Kemikalieinspektionen, 

2012). Detta efter en utdragen process mellan producenten och kemikalieinspektionen som 

gick ända till regeringsrätten. Anledningen till att just råg tidigare varit undantagen från 

förbudet är på grund av den har jämförelsevis långa och svaga strån, så risken för liggsäd är 

betydligt högre jämfört med för andra spannmålssorter (Kemikalieinspektionen, 2011). Under 

2009 såldes 17,8 ton stråförkortningsmedel, mätt i verksamma ämnen, för lantbruks-

verksamheten i Sverige (Kemikalieinspektionen, 2012).  

I en rapport gjord i samarbete med Livsmedelsverket (Jansson Andersson, 2005) påvisades 

att 15 av 16 tagna prov av rågspannmål hade resthalter av stråförkortningsmedel, men inga av 

dessa översteg de gränsvärden som uppsats nationellt och inom EU, se tabell 2.  

Förutom användning i jordbruket används tillväxtregulatorer även på till exempel golfbanor.  

6.3.2. Miljö- och hälsoaspekter kopplade till stråförkortningsmedel 

Effekterna på miljö och hälsa varierar beroende på vilket medel som används.  

Det verksamma ämnet i Moddus 250 EC är Trinexapak-etyl. Enligt tester utförda av USAs 

motsvarighet till Naturvårdsverket, The Environmental Protection Agency (EPA), lämnar 

>85% av den intagna dosen Trinexapak-etyl kroppen på under 12 timmar, och visar inga 

tecken på att bioackumuleras (EPA 2008 s.3). Trots att Moddus 250 EC inte beräknas 

innebära någon risk för konsumenter i dagsläget så finns det en viss oro för att den ökade 

användningen, och därmed även ökande konsumtionen, kan resultera i ännu ej kartlagda 

hälsorisker.  

Etefon, vilket är det verksamma ämnet i Cerone, har vid kliniska försök visat sig kunna 

orsaka magbesvär på människor. Vid lägre doser har ämnet dock inte uppvisat några tecken 

på att vara cancerogen eller orsaka några andra störningar, utan passeras genom urinen. Inga 

tecken på bioackumulering har heller kunnat uppvisas (EPA, 2006).  

Cycocel Plus innehåller den aktiva substansen Klormekvat-klorid. Höga doser av detta ämne 

har visat sig orsaka spasmer, kräkning och trötthet, men vid låga doser har inga allvarliga 

effekter kunnat påvisas (EPA, 2007). Stråförkortningsmedlet Terpal innehåller det 

verksamma ämnet mepikvat-klorid. Enligt EPA (1999) kan höga doser av ämnet orsaka 

förändringar i fosterutveckling och påverkan på lever och njurar, men vid lägre doser eller 

kortare exponering har inga effekter kunnat påvisas. 

6.3.3. Gränsvärden och policy 

Alla stråförkortningsmedel har säkerhetsdatablad och användarhandledning för att hjälpa 

brukaren med rätt dosering. Då koncentrationerna och mängden varierar beroende på vilket 

medel som används så är det tillverkande företags rekommendationer som är en sorts övre 

gräns för användning. Däremot finns det gränsvärden för hur mycket av de verksamma 

ämnen som får finnas kvar i spannmålen vid skörd.  

 
Tabell 3: Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (EG 149/2008; LIVSFS 2006/22, Bilaga 1) 

  Vete (mg/kg) Råg (mg/kg) 

Produktnamn Aktiv substans EU SLV EU SLV 
Cycocel Plus Klormekvat-klorid 2 2 2 2 
Moddus 250 EC Trinexapak-klorid 0,5 -- 0,5 -- 
Terpal Mepikvat-klorid 2 2 3 2 
Cerone Etefon 0,2 0,2 0,5 0,5 
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7. Processinriktad beskrivning 

7.1. Organisationen Lantmännen 

Lantmännen är en ekonomisk förening som ägs av 38000 svenska bönder. Totalt sett har 

Lantmännen ca 10000 anställda och ungefär 1400 arbetar inom Cerealia. (Öberg, pers.komm. 

2012)

 
Figur 3: Organisationsschema, Lantmännen Ekonomiska Förening. Ej komplett, utan avgränsad för rapportens omfattning. 

 

7.1.1. Uppsala 

Anläggningen i Uppsala är en kvarn med 40-talet anställda och en årlig produktion av cirka 

130 000 ton spannmål. Kvarnverksamheten är certifierad enligt specifikationerna för KRAV 

och ISO 22000.  

7.1.2. Malmö 

Kvarnen i Malmö har en årsproduktion av cirka 200 000 ton spannmål, och majoriteten av 

mjölet säljs vidare i lösvikt (bulk) till företagskunder. Dessutom produceras Kungsörnens 

brödmixer i Malmö, med eget mjöl som ingrediens. I Malmö finns även ett särskilt verk för 

att mala durumvete till pastaproduktion.  

Anläggningen är certifierad för ISO 22000 och Global Standard for Food Safety från the 

British Retail Consortuim, BRC.  

7.1.3. Järna 

Produktionsanläggningen i Järna producerar en rad olika produkter såsom müsli, pasta, 

havregryn och färdigrätter. De för rapporten intressanta delarna av produktionen omfattar 

pasta, och årligen produceras ungefär 22 000 ton pasta i Järna (Nordmills.se, 2009). De har 

även en mindre havrekvarn, där Kungsörnens Mathavre produceras. 

Anläggningen är certifierad enligt KRAV, ISO22000 och Koscher 

7.1.4. Laholm 

Produktionen av kyld och fryst färdigmat är certifierad enligt ISO14001. 

Pannkakstillverkningen är certifierad enligt KRAV och Global Standard for Food Safety från 

BRC. 
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7.2. Internationella kvalitetsstandarder 

Det kan vara svårt att kommunicera mot sina kunder hur bra företaget är på att arbeta med 

miljö, kvalitet, livsmedelssäkerhet. Det finns många olika metoder för detta arbete, och de 

skiljer sig både i utformning och effektivitet. Genom att certifiera sin verksamhet mot ett 

externt certifieringsorgan så får Lantmännen Cerealia dels möjligheten till utvärdering av det 

interna arbetets effektivitet, och dels en metod för att kommunicera till kunden att arbetet 

lever upp till en viss kvalitetsnivå.  

7.2.1. British Retail Consortium (BRC) 

BRC bildades i Storbritannien 1992 genom en sammanslagning av två olika organisationer; 

British Retailers’ Association och the Retail Consortium. Sedan dess har organisationen vuxit 

och finns nu i fler än 100 olika länder med över 14000 certifierade aktörer. Organisationen 

har fem olika standarder indelade i Global Standard for Food Safety (livsmedelssäkerhet), 

Global Standard for Consumer Products (konsumentprodukter), Global standard for 

Packaging and Packagin Materials (förpackning och förpackningsmaterial), samt Global 

Standard for Storage and Distribution (lagerhållning och transport). Standarderna är till för att 

kunna certifiera producenter som håller god sed och ett väl fungerande kvalitetslednings-

system. De omfattar hela processkedjan från ledningens ansvar till kompetensutveckling av 

medarbetare och kalibrering av apparater (BRC Global Standards 2012). Standarderna 

tillämpar HACCP-metodiken, vilket innebär att identifiering och åtgärd av aspekter som 

riskerar att försämra kvaliteten på slutprodukterna.  

Denna certifiering bygger på principerna för ISO 9000 och fokuserar på processen och 

dokumentationen i större utsträckning än till exempel KRAV, där själva produkten är av 

större betydelse.  

7.2.2. KRAV 

KRAV är en icke vinstdrivande förening som består av 28 medlemsorganisationer 

och -företag, däribland Lantmännen. Andra intressenter att nämna är exempelvis Djurens 

Rätt, Scan AB och Svenska Naturskyddsföreningen. KRAV-märkningen har som vision att  

 “All produktion och konsumtion är hållbar och kommer från en frisk jord”  

 (Krav, 2012). 

För att en jordbruksmark ska kunna certifieras krävs det först att marken genomgår en 

karensperiod på två år. Under den tiden tillämpas regelverket för KRAV-certifiering, men 

skörden får inte marknadsföras eller säljas som KRAV-certifierade. Syftet med detta är att 

eventuella rester från bekämpningsmedel ska hinna gå ur marken innan KRAV-produkter 

odlas därpå.  

Utöver det så är bruket av konstgödning mycket restriktiv, och slamgödsling är helt förbjudet.  

KRAV ställer även upp regler för hur stor mängd Kadmium som får spridas genom gödsling 

samt hur hög koncentrationen får vara i marken. 

7.2.3. ISO22000 

ISO22000 är en påbyggnad på kvalitetsstandarden ISO9001, och fokuserar på 

livsmedelssäkerhet. Den lägger stor vikt vid att övervaka produkterna hela vägen genom 

processen, och även ha ökad spårbarhet framåt och bakåt i kedjan. Standarden arbetar med 

riskbedömning genom att identifiera kritiska riskområden i processen, och arbeta för att 

minska dessa risker. Detta system kallas Hazard Analysis of Critical Control Points eller 

HACCP (SCAB, 2012).  
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7.2.4. EU ekologiskt jordbruk 

Europeiska kommissionen har ett eget certifieringssystem för medlemsstaterna i EU. Denna 

är anpassad för att vara flexibel och tillämpningsbar på såväl det nordiska klimatet som det 

sydeuropeiska (EU-kommissionen, 2012). Målet är att skapa ett jordbruk som är anpassat till 

det lokala klimatet, genom att odla motståndskraftiga växter där de lämpar sig bäst. 

Användandet av kemiska bekämpningsmedel och näringsämnen är väldigt restriktivt, och 

tillåts enbart efter utvärdering ifall det inte finns något annat alternativ. Slamgödsling är ej 

tillåtet, utan endast stallgödsel.  

I bestämmelserna finns även kraven att (EU-kommissionen, 2008) 

  ”ekologiskt producerade råvaror ska hållas separerat från de konventionellt 

odlade”, samt att  

 ”vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och 

för att  undvika sammanblandning eller förväxling med icke-ekologiska produkter”, vilket 

är av vikt avseende spannmål. 

7.3. Begreppet Spårbarhet 

Spårbarhet är ett sätt att följa råvaror och ingredienser i ett flöde, även när dessa blandas 

samman och används till olika produkter. Livsmedelsverket (2009) definierar spårbarhet som:  

 

“att spåra och följa alla livsmedel, livsmedelsproducerande djur och andra ämnen som 

är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel genom alla stadier i produktions-, 

bearbetnings- och distributionskedjan (livsmedelskedjan).” 

 

Nackdelen med att arbeta med spårbarhet är att dokumentationskraven ökar, och ofta medför 

det även en ökad kostnad för företaget. Den kraft som läggs ned på att upprätthålla spårbarhet 

kan också uppfattas som fullständigt onödigt ifall ingenting inträffar, då är det bara “onödigt 

merarbete”.  

 

Fördelen är att en god spårbarhet gör att det snabbare går att identifiera problemen, samt att 

åtgärderna kan riktas in på specifika produkter med denna råvara. På så sätt går det snabbare 

att åtgärda uppkomna tillbud för företagen, och samtidigt minska antalet produkter som 

behöver återkallas eller kasseras. Ett stort återkallande av varor ger dels en ekonomisk förlust 

för företag, men än större är förlusten av tillit från konsumenterna. Ett livsmedelsföretag som 

inte har konsumenternas förtroende är helt enkelt snart borta från marknaden eftersom 

försäljningen försvinner. 

 

Eftersom kungsörnen är en del av en mycket större organisation, Lantmännen ekonomiska 

förening, så är det inte bara varumärket Kungsörnen som riskerar att drabbas vid händelse av 

reklamationer på dessa produkter. Lantmännens uttalade garanti till konsumenterna är just att 

de tar ansvaret för sina produkter, hela vägen från jord till bord. I och med att Lantmännens 

logotyp ”Grodden” finns med på Kungsörnens förpackningar, så är även detta varumärke 

beroende av att Kungsörnen har förtroende hos konsumenterna.  

 

Nedan följer flödesscheman för att påvisa vikten av att bibehålla god spårbarhet genom hela 

tillverkningskedjan. I första bilden, figur 4, är spårbarheten dålig. Råvarorna som levereras 

slås ihop med andra råvaror, och går därmed inte att spåra bakåt i kedjan. Detta är lätt hänt 

med vissa råvaror, som till exempel spannmål, eftersom en stor mängd olika odlare levererar 

likvärdiga produkter, och ofta under en intensiv period i samband med skörd. Ifall 

saldohanteringen och dokumentationen inte fungerar som den ska så finns då risken att de 
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olika posterna blandas ihop till en stor post, och därmed är går det inte längre att spåra 

enskilda partier bakåt i kedjan längre.  

 
Figur 4: Schematisk bild som beskriver en process där inte de olika ingredienserna spåras. Egen bearbetning efter Karlsson 

(2008) 

 

Om varje enskild leverans å andra sidan dokumenteras så går det att följa råvaran från den 

enskilde odlaren genom hela lagerhanteringen och förädlingssteget och till kunden. Skulle det 

visa sig vara någon allvarlig avvikelse hos en enskild leverantör går det att spåra dennes 

råvaror genom förädlingsprocessen, och visar det sig att slutprodukten inte håller önskad 

kvalitet går det att göra samma spårning tillbaka till en enskild, eller åtminstone ett fåtal, 

odlare. Rent generellt är det vanligaste scenariot är att en reklamation från konsumenter gör 

att vara spåras bakåt i processen, för att kunna identifiera felkällorna. Ju bättre 

dokumentationen då varit, desto färre möjliga felkällor. Detta sparar både tid och pengar, och 

förutom att åtgärda den uppkomna reklamationen går det då också att visa att de andra 

produkterna i sortimentet inte är drabbat. 

 
Figur 5 Schematisk bild där spårbarheten är stor. Råvaran från varje enskild leverantör kan identifieras i alla steg, och 

därmed går det att rikta åtgärderna. Egen bearbetning. 

 

7.3.1. Lagstadgade krav på spårbarhet 

I efterdyningarna av BSE-utbrotten under 80-talet och dioxinskandalen  på 90-talet 

beslutades det 2002 att samtliga länder inom den Europeiska Unionen skulle ha ett 

gemensamt regelverk för livsmedelssäkerhet, och detta innebar starten för den Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (Rosengren, 2010). De lagstadgade kraven 

innebär att livsmedelsproducenter ska kunna ange namnet på och adressen till nästa del i 

processen, samt vilken produkt som levererats, vilken mängd och datumet för leveransen 

(Livsmedelsverket, 2009).  
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Med andra ord är de lagliga kraven inte så hårda vad gäller spårbarhet, utan de högre ställda 

kraven på spårbarhet är skapade av branschen själva och stammar snarare från kundernas 

krav.  

 

För att säkerställa funtionaliteten i spårbarhetssystemet så genomför Lantmännen Cerealia 

rutinmässiga spårbarhetsövningar minst en gång per år på varje anläggning, och även 

samordnade övningar med flera anläggningar samtidigt (Pettersson, pers.komm. 2012) 

7.4. Dokumentation 

Majoriteten av dokumentationen relaterad till analysrutiner och specifikationer återfinns i den 

så kallade kvalitetshandboken i databasen Lotus Notes. Denna databas finns tillgänglig vid 

alla Lantmännen Cerealias produktionsanläggningar. Nedan följer den dokumentation som är 

relaterad till hanteringen av riskområdena.  

7.4.1. Lantmännens inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter och trindsäd 

Lantmännen Cerealia köper in majoriteten av sin spannmål från en annan division av 

organisationen, nämligen Lantmännen Lantbruk. I och med att de är de största leverantörerna 

är vissa aspekter viktiga även i detta skede. De för rapporten viktigaste villkoren är: 

§1.5 Som klargör att det är odlaren som är ansvarig för att eventuell användande av slam 

följer Lantmännen Lantbruks restproduktpolicy (se nedan). 

§3.1.6 Med särskilda villkor gällande så kallad premium-spannmål, där policyn om två års 

karenstid mellan slamgödsling och odling av spannmål för livsmedel. Omnämner även att 

konventionellt slam (icke ReVAQ-certifierat) är förbjudet att använda sedan 31 dec 2000. 

Premiumkonceptet innebär att särskilda villkor ställs av kunden gentemot odlaren utöver de 

allmänna. 

§3.1.19 Ställer kravet att ett spannmålsparti ska kunna följas från fält, via gård och lager till 

leverans. Det gäller även vid interna flyttningar t.ex. mellan silobehållare. 

7.4.2. Lantmännens restproduktpolicy 

Det är viktigt att ha i åtanke hur pass stor Lantmännens organisation är. Detta dokument 

ligger under divisionen Lantbruk, och innebär att även spannmål för foder eller 

etanolproduktion omfattas av policyn. I dokumentet görs skillnaden mellan standard, eko, och 

premium-kvalitet på spannmålen. Standardkonceptet förutsätter att svensk lag följs, och är en 

form av “lägstanivå” på spannmålskvaliteten. Premiumkonceptet ställer högre krav på 

kvalitetssäkring och behandling av spannmålen, och odlas utefter specifika kundkrav. Under 

förutsättningen att slammet är certifierat enligt ReVAQ så är spridning tillåten på spannmål 

som används till foder. Dessutom ingår en dispens för slamgödsling under förutsättning att 

spannmålen sedan ska användas för export och leveransvillkoren godkänner det. I övriga fall 

ligger det ett generellt förbud mot slamgödsling. Den spannmålskvalitet som kallas Eko ska 

odlas enligt reglerna gällande för KRAV. Sedan 2000 ligger ett generellt förbud mot 

slamgödsling, men det finns två undantag från denna regel 

1. Ifall spannmålen ska gå på export, och mottagande kund har regelverk som tillåter 

konventionellt slam, så får denna användas. Då gäller alltså inte Lantmännens interna 

slampolicy, utan kundens. 

2. ReVAQ-certifierat slam får användas utan karenstid på spannmål för foder, men 

spannmål för livsmedel kräver en tvååring karens. 
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7.4.3. Råvaruspecifikationer, spannmål 

Dessa dokument innehåller specifikationer för vilken kvalitet råvaran ska ha avseende 

bakningsegenskaper, exempelvis falltal, rymdvikt och protein. Dessutom finns mer ingående 

kravspecifikationer vilka kräver en mer omfattande analys. Bland dessa krav finns den 

maximalt tillåtna halten kadmium. Detta är alltså Lantmännen Cerealias kravspecifikationer, 

och dessa skiljer sig något mot Lantmännen Lantbruks, framförallt i frågan om slamgödsling. 

Som tidigare nämnts så har Lantmännen Lantbruk policyn med två års karensperiod mellan 

slamgödsling och odling av spannmål av livsmedelskvalitet. Lantmännen Cerealia å sin sida 

har kravet att: 

“I växtföljdscirkulation är avloppsslam förbjuden efter år 2000. Skriftlig 

slamförsäkran från odlare ska finnas”.  

Denna specifikation gäller samtliga spannmålssorter, och innebär alltså ett annat 

ställningstagande i frågan om slamgödsling än vad Lantmännen Lantbruk har. Förbud mot 

slamgödsling finns i villkoren hos både Lantbruk och Cerealia, men med skillnaden att 

Cerealia inte tillåter någon slamgödsling över huvud taget efter år 2000.  

“Användning av stråförkortningsmedel är förbjudet”.  

Denna specifikation finns på samtliga råvaror förutom råg och importerad spannmål. 

I tabellen nedan följer en sammanställning av råvaruspecifikationerna för spannmål. Höstvete 

klassificeras beroende på proteinhalt, där Höstvete A har högre proteinhalt än Höstvete B 

(Hedberg, 2012). 

 
Tabell 4: Sammanfattning av råvaruspecifikationer, spannmål 

Dokumentnummer Produktkategori Förbud 

mot 

slamgödsel 

Gränsvärde 

för 

kadmium 

Förbud mot 

stråförkortningsmedel 

2.i4 Höstvete A JA 0,08 JA 
2.i3 Höstvete B JA 0,08 JA 
2.i5 Vårvete JA 0,1 JA 
2.i6 Råg JA 0,08 NEJ 
2.i7 Korn JA 0,08 JA 
2.i8 Havre JA 0,08 JA 
2.i9 Havre (barnmat) JA 0,05 JA 
3.i2 Importerad vete JA 0,1 NEJ 
3.i3 Durumvete JA 0,05 NEJ 

 

7.4.4. Mottagning och hantering av spannmål  

Detta dokument ställer krav på dokumentation vid leverans av spannmål, vilket är en viktig 

aspekt när det kommer till spårbarhet. Denna rutin är viktig för att kunna ha spårbarhet i 

förädlingsprocessen, eftersom råvaran i detta skede flyttar över till Lantmännen Cerealias 

anläggningar. Viktig dokumentation som avkrävs av leverantören är förutom varuslag, sort 

och vikt även transportens identitet i form av registreringsnummer, båtnamn eller 

vagnsnummer samt leverantörens namn. Dessutom ska det finnas dokumentation kring vilken 

gård som råvaran levereras från, alternativt behållare/silonummer ifall leveransen kommer 

från spannmålsanläggningar. Råvaran kopplas samman med inköpsavtal genom ett 

inköpsordernummer (IO). Det är även i detta skede som användandet av slam kontrolleras i 

form av ifyllandet av en slamförsäkran på leveransbeskedet. Där lämnas en garanti på att 

odlingsmarken inte slamgödslats sedan år 2000. För KRAV-odlad spannmål gäller även att 

leverantören kan uppvisa certifikat om att de är godkända enligt KRAVs regler. 
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7.4.5. Produktspecifikation 

Produktspecifikationerna är dokument som beskriver en specifik produkts förväntade 

egenskaper.  

Det för rapporten viktigaste med dessa dokument är att de dels innehåller vilka ingredienser 

som varje produkt har, och dels att det i dessa dokument finns ett värde för kadmiumhalten i 

färdig produkt. Det är dock viktigt att påpeka att maximala kadmiumhalten i de 

produktspecifikationer som jag fått tillgång till endast är riktvärden (<0,08 mg/kg). Då det rör 

sig om specifikationen för Kungsörnen spaghetti är detta riktvärde i praktiken det riktvärde 

som gäller för mjöl, eftersom produkten endast innehåller vitaminberikat mjöl från durumvete 

och vatten. 

 

7.4.6. Hygien-och mikrobiologisk kvalitetskontroll 

Det finns två olika kategorier inom provtagning och analys av Lantmännen Cerealias 

produkter. Den vanligaste analysen är till för att säkerställa att produkterna uppfyller de 

kvalitetskrav och egenskaper som kunden efterfrågat. Dessa prover tas regelbundet i 

kvarnarna och analyseras på plats. Denna sorts analyser omfattar dock inte analys av 

kadmiumhalter eller förekomsten av stråförkortningsmedel, utan rör områden såsom askhalt, 

vattenhalt, falltal och proteinhalt. 

För de mer avancerade analyserna anlitas det externa företaget Eurofins. I dessa analyser 

kontrolleras förekomsten av stråförkortningsmedel samt kadmiumhalterna, och rutinerna för 

provtagningsfrekvens och omfattning finns dokumenterat i detta dokument. Rutinerna för 

provtagning av spannmålsråvarorna är gemensamma för kvarnarna i Malmö och Uppsala, se 

tabell nedan.  

 
Tabell 5: Provtagningsrutin av spannmålsråvaror, i enlighet med dokumentet "Hygien- och Mikrobiologisk kvalitetskontroll” 

 Omfattning Frekvens Kadmiumhalt Stråförkortningsmedel 

   
 

Mepikvat-

klorid 

klor-mekvat-

klorid 

trinexapak

-klorid 
etefon 

Ny skörd 2 prover/sort 1 gång/år 

(september) 
JA JA JA JA NEJ 

Lagrad 

spannmål 

2 prover/sort 1 gång/år 

(februari) 
JA JA JA JA NEJ 

Importerad 

spannmål 

Varje leverans  
JA NEJ NEJ JA NEJ 

 

Som synes så finns det skillnader mellan olika spannmål avseende vilka prover som tas. 

Kadmiumhalten kontrolleras på alla sorters spannmål enligt denna rutin, men kontrollen av 

stråförkortningsmedel är inkonsekvent. Det franska analysföretaget Eurofins kontrollerar 

förekomsten av stråförkortningsmedel dels genom standarden M030 och dels genom M917.  

M030 analyserar förekomsten av ämnena klormekvat och mepikvat, medan trinexapak 

omfattas av multimetoden M917, där en stor mängd pesticider testas. Det har däremot inte 

gått att hitta dokumentation som styrker att förekomsten av etefon analyseras, vare sig i 

M030 eller M917.  

 

Det är viktigt att påpeka att eftersom det sker en rutinmässig kontroll av lagrad spannmål, och 

denna kontroll utformas så att många olika spannmålsposter ingår, så kan även importerad 

spannmål kontrolleras för mepikvat och klormekvat. Den importerade spannmålen används 

inte alls i samma utsträckning som egenodlad, så lagringstiden är lång för de sorterna. På så 

sätt inkluderas även dessa i de provtagningar som sker i februari (Hellström, pers.komm. 

2012).   
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8. Resultat 

8.1. Från jord till bord 

Lantmännens löfte gentemot kunden är att de tar ansvaret från odlingsskedet hela vägen 

genom processen till den enskilda konsumenten.  

Lantmännens policy börjar gälla redan innan sådden av spannmålsråvaran. Samtlig spannmål 

som ska användas för livsmedel omfattas av förbudet mot slamgödsel, så för att över huvud 

taget vara aktuell som leverantör åt Lantmännen Cerealia måste odlingen ha varit fri från 

slamgödsling sedan år 2000.  

Odlaren måste även följa riktlinjerna för lagerhållning och transport av råvaran, så att 

produkten uppfyller hygien- och kvalitetskraven uppsatta av Lantmännen. Det finns även i 

detta skede ett krav på odlaren att det ska gå att följa specifika spannmålspartier ned till 

enskilda fält. Vid leverans till Lantmännen Cerealias anläggning skall det även medfölja en så 

kallad slamförsäkran. All spannmål som tas emot genomgår en kvalitetskontroll för att 

säkerställa att råvaran motsvarar den kvalitet som överenskommits i kontraktet. Blir råvaran 

godkänd så tas den in för lagring i spannmålsbehållarna på respektive anläggning, och genom 

saldohantering och mätning i silobehållarna går det att bibehålla spårbarheten även i detta 

skede. 

Analysen utförs av det externa företaget Eurofins, och resultatet dokumenteras i 

provtagningspärmar på respektive kvalitetsavdelning, samt i den gemensamma 

analysdatabasen LabMaster (Hellström, pers.komm. 2012).  

Beroende på vilka egenskaper det färdiga mjölet ska ha så kan spannmålsråvaran blandas 

med andra spannmålssorter. Det färdiga mjölet utsätts återigen för analys av kadmiumhalten 

och förekomsten av stråförkortningsmedel i enlighet med dokumenterade rutiner. Frekvensen 

och omfattningen varierar beroende på mjölsort, och beslutas av en central grupp 

representanter från olika avdelningar inom Cerealia (Pettersson, pers. komm., 2012). Detta är 

det sista skedet av de mer ingående analyserna, därefter paketeras mjölet i konsument-

produkter eller används som ingrediens vid ytterligare förädlingssteg, exempelvis vid 

pastatillverkning eller mixer för bakning. 

 

Som synes i figur 6 så är det väldigt tidigt i förädlingsprocessen som kontrollerna sker. Ur ett 

processperspektiv innebär det en fördel i och med att man då förhoppningsvis tidigt kan 

identifiera och förhindra att slutprodukterna kontamineras, under förutsättningen att 

livsmedlet skyddas mot kontaminering i förädlingssteget. Slamgödsling och stråförkortnings-

medel är del av odlingsprocessen, och alltså något som lantbrukaren måste vara delaktig i att 

hantera. Eftersom de flesta spannmålsråvarorna kan användas i flera olika mjölsorter så 

skulle en kontroll i senare skede av processen innebära större arbete med att spåra råvaran, 

och även en risk att flera produkter måste återkallas. 
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Figur 6: Villkor och rutiner direkt kopplade till riskområdena ur ett processperspektiv. Blå rutor representerar policyer, krav 

och specifikationer, och de röda rutorna representerar rutiner. Egen bearbetning 

 

8.2. Importerad spannmål 

Den inhemskt odlade spannmålen, har som tidigare visats, klara besked om vilka regler som 

gäller för stråförkortningsmedel och slamgödsling såväl i leverantörs- som produktionsledet. 

Dokumentationen för den spannmål som importeras ser något annorlunda ut. Det går att göra 

en generell uppdelning av syftet med import av spannmål. 

- Specifika kvalitetsegenskaper 

Förutsättningarna här i Sverige gör det olämpligt att odla spannmål med hög proteinhalt. 

Ifall denna egenskap efterfrågas i produkten, exempelvis för bakning av korv- eller 

hamburgerbröd, så måste den svenska spannmålen kompletteras med proteinrik 

spannmål från utlandet. Stora exportörer av denna spannmål är USA och Kazakstan.  

- Durumvete för pasta 

Det mjöl som används till pastatillverkningen kallas för durumvete och kännetecknas av 

sin hårda kärna och gulaktiga mjöl. Denna spannmål trivs bäst i soliga och varma klimat, 

och odlas i stor utsträckning i länder som Frankrike, Spanien och Indien. Det görs försök 

på Gotland att odla denna spannmålssort, men den absoluta majoriteten importeras, 

framförallt från Frankrike och Spanien.  

- Bas-spannmål  

Denna sorts spannmål, även kallad brödspannmål, används i stora kvantiteter och många 

varor där normal kvalitet efterfrågas. Lantmännen siktar på att använda så mycket 

svenskodlad spannmål som möjligt i livsmedelsproduktionen, och vid normal skörd är 

detta inget problem (Hellström, pers.komm. 2012). Men vid händelse av att skörden blir 

dålig i Sverige ett år så blir Lantmännen Cerealia tvugna att köpa in råvarorna från andra 

länder.  

Import sker alltså vanligtvis endast på spannmål som inte går att få tag i av svenska odlare, 

och som behövs för att uppnå de av kunden önskade egenskaperna.  I nuläget är den svenska 

spannmålen av så god kvalitet att det inte behövs någon import av basspannmål. Tack vare 

detta är samtliga konsumentprodukter från anläggningen i Uppsala gjorda på svensk 
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spannmål, och omfattas av råvaruspecifikationerna för inhemsk spannmål. Det omfattar såväl 

vete- som rågmjöl, samt mjölblandningen rågsikt. Det enda importerade spannmål som finns 

på kvarnen i Uppsala är i dagsläget vårvetet Northern Spring från USA, och denna används 

inte i konsumentprodukter utan endast för B2B. Detta kan dock ändras snabbt, exempelvis 

2008 var skörden dålig i Sverige, så då var Lantmännen Cerealia tvungna att importera även 

bas-spannmål från andra länder såsom Tyskland och Danmark. (Arnesson, pers.komm. 2012; 

Hellström, pers.komm. 2012) 

 

Anläggningen i Malmö har en större användning av importerad spannmål eftersom de produ-

cerar durumvetemjöl till pastaproduktionen i Järna. Dessutom ingår Northern Spring-mjöl i 

ett antal produkter, se tabell 7.  

 
Tabell 6: Innehåll av importerad spannmål i kungsörnen-produkter, Lantmännen Mills Malmö (Carlsson, pers.komm. 2012). 

Artikelnummer Namn 

Durumvete 

100376 Italienskt Matbröd 

100312 Lättbakat Focaccia 

100319 Konsumentförp. Durumvetemjöl 

Northern Spring 

100383 Franskbröd 

100579 Sverige limpan 

100497 Lantbrödsmjöl mörkt 

100316 Lantbrödsmjöl ljust 

100643 Vetemjöl special fullkorn 

100020 Lantbrödsmjöl 4 sädesslag 

 

 

Sammantaget går det att konstatera att bruket av importerad spannmål är relativt litet för de 

flesta Kungsörnen-produkter förutom pasta. Där är det istället en övervägande del av 

spannmålen som är importerad, eftersom den svenska odlingsmiljön inte klarar av att 

tillgodose behovet av denna vetesort.  
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9. Diskussion 

9.1. Resultatdiskussion 

Ambitionen att hålla en full spårbarhet och ansvar från jord till bord är en stor utmaning, och 

kräver ett gott samarbete mellan de olika delarna i processen. Tack vare att Lantmännen är så 

stora samt har sitt ursprung i det svenska lantbruket så är förutsättningarna mycket goda för 

full spårbarhet. Förutom det interna arbetet med spårbarhet så finns det mycket att vinna på 

att ansluta sig till externa certifieringsorgan såsom ISO 22000 och BRC Food Safety 

Standards, där just spårbarhet och riskeliminering är nyckelpunkter. Det skulle nog 

visserligen vara fullt möjligt att hålla god spårbarhet även utan dessa externa standarder, men 

då finns risken att bli ”hemmablind”, och börja ta genvägar.  

 

Det är viktigt att återigen nämna att de riskområden som avhandlats i denna rapport är 

utvalda på basis av önskemål från Lantmännen Cerealia för att underlätta kommunikationen 

till kunder. Det finns en rad andra riskområden som Lantmännen arbetar med.  

 

De potentiella riskerna med importerad spannmål dämpas avsevärt genom att all import går 

genom Malmökvarnens kvalitetskontroller. På så sätt är det lättare att övervaka och skapa 

rutiner för importen. Det bedöms av rapportförfattaren vara ett säkrare sätt än att t.ex. 

Uppsalakvarnen har ansvaret för provtagningen vid varje leverans av importerad spannmål 

till sin anläggning. Risken finns då att rutinerna glöms bort eftersom det sker så pass sällan.  

Vad som däremot kan konstateras är att det finns en viss avvikelse i gränsvärdena för 

kadmium i spannmålen.  

Vad som däremot kan konstateras är att gränsvärdena för kadmiumhalten i importerad 

spannmål är högre än de för den svenskodlade. Det gör att de produkter som innehåller 

importerad spannmål eller vårvete inte har gränsvärdet på 0,08mg/kg, utan i praktiken 

0,1mg/kg.  

 

Det rutinmässiga arbetet med kvalitetssäkring och spårbarhet kan säkerligen kännas ganska 

omotiverat stora delar av tiden, för så länge ingenting inträffar så är spårbarheten inget som 

uppmärksammas. Men med tanke på Lantmännens profilering som ett företag med stort 

ansvarstagande för kvalitetssäkringen på sina produkter så är det viktigt att verkligen 

genomföra de uppställda rutinerna. Ett företag som förknippas med god kvalitet har helt klart 

fördelar gentemot sina konkurrenter, men har samtidigt mer att förlora av konsumenternas 

förtroende.  

 

Kungsörnen har endast ett fåtal produkter med garantier kring ursprung, och dessa garantier 

är enkla att följa tack vare god spårbarhet genom produktionen. I dagsläget skulle det vara 

fullt möjligt att lämna garantier om svenskodlad spannmål på fler produkter än vad som sker, 

men med tanke på att spannmålsskörden kan variera mycket från år till år så är det riskabelt 

att lämna fler garantier på ursprung eftersom det kan sluta gälla i samband med efterföljande 

skörd. Ett förslag är att denna information istället kan användas i syfte att marknadsföra eller 

informera om produkterna på Kungsörnens hemsida. Exempelvis produkter som produceras i 

Uppsala, såsom idealmjöl och groddar, kan anpassas så att de enbart produceras av svensk 

spannmål. 

 

För information till intressenter är det relativt enkelt att hitta de policyer och riktvärden som 

efterfrågas genom att söka igenom de interna databaserna på Lotus Notes och Lantmännen 

Inside. Är det däremot enskilda artiklar som ska undersökas närmre så övergår spårningen 
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bakåt i produktionsledet till affärssystemet Movex, vilket kräver en högre nivå av kunskap 

rörande sökfunktioner och uppbyggnad.  

 

Innehåller produkterna importerad spannmål så finns det heller inga generella villkor på 

samma sätt som för egenodlad spannmål, utan villkoren utformas individuellt för varje 

inköpskontrakt.  

 

Den mest framstående avvikelsen är att en av de tillåtna stråförkortningsmedlen inte verkar 

kontrolleras enligt nu gällande provtagningsrutiner, utan faller genom maskorna.  

 

Lantmännen har en gemensam policy för att förbjuda slamgödsling i samband med odling av 

spannmål, men karenstiderna varierar i Lantmännens olika divisioner och kan vara 

förvirrande att få klarhet om.  

10. Slutsats 
Efter att ha genomgått den interna dokumentationen för lantmännen Cerealia så går det att 

konstatera att spårbarheten och kontrollen ”från jord till bord” är enklare att upprätthålla då 

hela processen sker inom Sveriges gränser. Krav ställs även för importerade råvaror men 

utformas för varje individuellt inköp, vilket gör att det är svårt att generellt uttala sig om vilka 

regler som gäller för dessa.   

Även för en ovan användare av det interna dokumentationssystemet, som mig, så är det fullt 

möjligt att återfinna policydokument och rutiner för de tre riskområdena. En mer djupgående 

kontroll kräver kunskap om, och tillgång till fler interna databaser.  
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