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Om kött och klimat 
Först några siffror som sätter kött i ett sammanhang:  

• Genom den mat varje svensk äter under ett år ger hen i genomsnitt upphov till utsläpp av 
cirka 2 ton växthusgaser (koldioxidekvivalenter). Källa Naturvårdsverket. Medan  en 
resa till Thailand ger upphov till utsläpp av cirka 2,5 ton växthusgaser per person. Källa: 
KTH  

• Vid EU-inträdet 1995 var 75 procent av all mat som konsumerades i Sverige producerad 
inom landet. Sedan dess har värdet av andelen svensk mat minskat till omkring 50 
procent. Källa: Beräkningar baserade på statistik från SCB. 75 procent av världens 
växthuseffekt har fossil grund, det vill säga de beror på förbränning av fossil energi som 
kol, olja, diesel, bensin, naturgas och gasutsläpp från kolgruvor och läckande 
gasledningar. Hälften av resten kommer från bränning av regnskog och dikade 
torvmarker och hälften från matproduktion, sopor, köldmedier. Metan från världens kor 
ger ungefär 5 procent av de samlade utsläppen. Metan från energisektorn svarar för ca 8 
procent. Källa: IPCC  

• Om koncentrationen av växthusgaser i atmosfären inte ska ge 2 graders höjning av 
temperaturen måste de globala utsläppen 2050 vara mindre än 2 ton per person och år. 
Källa: IPCC . Utsläppen från en persons konsumtion i Sverige är idag cirka 10 ton per 
år. Källa: Naturvårdsverket 

• Av ca 100 milj ton växthusgaser som konsumtionen i Sverige bidrar med, svarar maten 
för 22 milj ton. 70 % av detta kommer från importerad mat och sker i andra länder. 

• Om vi ska klara 2 gradersmålet måste användningen av fossil energi och fossilt material 
ersättas, och skövlingen av regnskog minska drastiskt. Inom jordbruket behöver också 
utsläppen minska. 

 

Är kött alls försvarbart ur klimatsynpunkt? 
All produktion och konsumtion av mat ger utsläpp.  

Betande djur kan göra näringsmässigt värdefull mat av gräs.  På många marker kan vi inte 
odla annat än gräs och vallen (gräset) behövs för att hålla marken bördig för odling av mat 
som vi kan äta till exempel spannmål och bönor.  

En stor del av köttets klimatpåverkan kommer från odlingen av foder. Det gäller särskilt för 
grisar och fjäderfä som till äter mat människor också kan äta. Det ger en effektivitetsförlust, 
en klimatpåverkan, men köttet innehåller nyttiga aminosyror och lättillgängligt järn. När 
grisar äter mycket  biprodukter från livsmedelsindustrin blir klimatpåvekran mycket låg. 
Exempel på biprodukter som grisar kan ta vara på är pressrester från tillverkningen av 
rapsolja, fibrer och melass från sockerbetor, kli mm från malning av mjöl, vassle från 
produktion av ost, rester från produktion av glass, bagerier, godis mm. 

Djuren är en del av systemet att producera mat och bidrar till att det blir effektivt som helhet.  
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Svenskt kött har lägre utsläpp än importerat 

Utsläppen från svenskt nötkött är cirka 25 procent lägre än medelproduktionen i EU och 
utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala 
medelproduktionen. Källa: Gerber, P.J. et al. Tackling the Climate through Livestock, FAO 
och J.P. Lesschen etal. Animal Feed Science and Technology  

För nötkött, mjölk och kyckling har svenska produkter lägsta eller näst lägsta utsläpp per kg 
produkt. Även för griskött är utsläppen lägre än medel för EUs produktion och lägre än 
utsläppen från griskött som importeras till Sverige. Källa: Lesschen, 2011, jämför 
produktionen av animalier i olika EU-länder. 

Om man jämför utsläpp från animalieproduktionen i olika delar av världen ligger Europa 
lägst för nötkött och mjölk. Sammantaget bör man kunna säga att svensk produktion hör till 
de bästa i världen och det är ganska stora skillnader. Källa: FAO jämför utsläpp från 
animalieproduktionen i olika delar av världen.   

Svårigheten, även om Lesschen valt de bästa tillgängliga studierna från varje land, är att man 
inte vet om metoder och systemgränser är helt jämförbara. Studierna är också minst 5 år 
gamla och produktionen utvecklas hela tiden. 

 

Bra foder ett sätt att minska miljöpåverkan 
Allt fler bönder ersätter soja med egenproducerat protein för att få ned utsläppen. Åkerböna 
är en sådan proteingröda. Idag produceras nästan tre gånger mer foderprotein i Sverige än 
2001 – omkring 143 000 ton råprotein jämfört med 53 400. All soja som Sveriges bönder 
köper är certifierad. Dessa åtgärder minskar  skövlingen av regnskog. Källa: Beräkningar 
baserade på statistik från Jordbruksverket och Lantmännen  

 
Tre delar för klimatsmart kött 

1. Friska djur ger låga utsläpp 

Skälet till lägre utsläpp är hög produktivitet, dvs att djuren är friska, får bra foder växer 
snabbt och att förluster av foder, döda djur etc är små. Detta minskar utsläpp av metan per kg 
kött. Sverige klarar detta med EUs lägsta användning av antibiotika. 

2. Effektiv växtodling ger låga utsläpp 

Hög kväveeffektivitet i växtodlingen minskar mängden lustgas. Sverige ligger bra till här 
och vi har en stor andel av jordbruksmarken som naturbete eller vall. 

3. Ta hand om gödseln ger låga utsläpp 

Effektiv hantering av stallgödsel minskar förluster. En ökad produktion av biogas kan 
ytterligare minska utsläppen.  
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Bra mjölkproduktion = bra köttproduktion 

Eftersom nötköttet i de flesta länder till stor del kommer från mjölkraser (i Sverige 65 % av 
köttet) spelar effektiviteten i mjölkproduktionen också en stor roll. Även svensk 
mjölkproduktion har låga utsläppsvärden och bland de lägsta i EU. Källa: Lesschen, 2011 

 
Sveriges geografi lämpar sig för djuruppfödning 

Sverige är ett gräsland. Historiskt har betande djur varit en förutsättning för livet i Sverige. 
Idisslarna har förädlat gräset till värdefullt protein och andra nödvändiga näringsämnen. De 
har varit vinterförrådet för protein och järn. Sverige är ett land med bra förutsättningar för 
gräs. Gräset är flerårigt. Tillväxten startar tidigt på våren och slutar sent på hösten så ljuset 
de korta dagarna på höst och vår kan tas till vara. I Sverige regnar det mycket och gräset i 
Sverige behöver inte bevattnas. Ett ändrat klimat ökar fördelarna för gräs. 

I Norrland är ca 90 % av jordbruksmarken gräs, i Svealands respektive Götalands 
skogsområden är andelen ca 60 respektive 50 %. För hela landet ca 45 %. 

 

Varje åker med gräs binder kol 
Betande djur är en del av det svenska kulturlandskapet och ett miljömål är att ha kvar minst 
450 000 ha naturbeten. Av 2,6 milj ha åkermark odlas ca 1 milj ha vall (gräs). Vallen behövs 
för att binda kol (ungefär 3 milj ton CO2/år) och för att resten av marken ska vara bördig och 
ge bra skördar av spannmål, oljeväxter mm som människor kan äta. I Sverige finns ca 1,5 
milj nötkreatur som kan förädla gräset till mat och marken till öppet varierat landskap. 
Odlingen av vall, skötsel av betesmarker är ett sammanhållet produktionssystem, där 
idisslarna behövs för att systemet ska fungera.  Enligt Naturvårdsverket behövs fler betande 
djur och ett ersättningar som gör det lönsamt att hålla djur för naturbetena.  

 
Svenskt lantbruk  - stannar aldrig, utvecklas alltid  
Vi producerar idag inte mat som räcker till alla som bor i landet. Vi har kunskap och 
geografiska förutsättningar att föda upp fler djur och odla mer areal i Sverige.  

När vi föder upp djur: 

• Fortsätter vi öka effektiviteten i djurproduktionen 
• Avlar vi på djur med låga metanutsläpp 
• Ger vi djuren en kombination av foder som ger lägre utsläpp.  

När vi odlar: 

• Bedriver vi odling som minska avgången av lustgas 
• Binder vi mer kol i marken 
• Strävar vi mot att helt byta ut fossil energi mot förnybar i jordbruket. 

Jordbruket kan också producera mer biogas, biodrivmedel och annan biomassa för att 
ersätta fossila varor. 
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Gräs, träd och djur - en bra kombination för klimat och miljö 

Vallen är viktig för jordarnas bördighet och binder ca 3 milj ton CO2/år. Mer kol kan 
bindas med mer fång- och mellangrödor fram för allt i södra Sverige. Ytterligare en 
potential är att använda mer träd och buskar för att binda kol i marken och i växtmassa på 
beten och kantzoner (Agroforestry). System med träd kombinerat med bete ger kött, 
virke, biologisk mångfald och varierat landskap.  

 

Kött eller inte kött: matkultur, nyttighet och livsmedelsverket 

Köttet är en del av vår matkultur och många tycker det är gott. Det är nyttigt och 
innehåller värdefulla aminosyror, järn, vitaminer mm. Livsmedelsverket har 
rekommendationer som är vetenskapligt väl underbyggda. Här ingår upp till 0,5 kg rött 
tillagat kött per vecka.  

 

Köttkonsumtionen i Sverige har inte ökat på 10 år 

Från 1990 till 2014 har förbrukningen av rött kött ökat från ca 47 kg till ca 63 kg 
(slaktvikt)  (+ 34 %) (Svenskt kött, Jordbruksverket). Ökningen skedde fram till 2005, 
därefter har förbrukningen planat ut. Konsumtionen av kött dvs den mängd vi stoppar i 
oss (ben, fett mm är borttaget) är ca 40 kg/år eller  0,77 kg/vecka. 
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Svensk köttproduktion har minskat kraftigt 

I Sverige har köttproduktionen minskat med ca 40 % sedan 1995. Sedan 2013 har 
minskningen avstannat. 
 

Utsläppen från svenskt jordbruk har minskat 

Sedan 1990 har utsläppen minskat med 10-15 % (2010: -13%, 2011: -8%, 2012: -15%, 
2013:-12%, 2014:-11%) 

Det beror på färre djur, bättre gödselhantering, ökad kväveeffektivitet, mer fånggrödor. 

 

Köttskatt: fler riskerar välja billigare importerat kött 

Att höja priset på en vara innebär ofta att konsumtionen minskar. Frågan är då viket kött 
vill man ska minska, det dyrare svenska som ger naturvärden här, där djuren har bra 
djuromsorg och där minsta mängden antibiotika används eller det klimat- och 
miljömässigt sämre importköttet. En rak skatt på allt nötkött får sannolikt effekten att det 
dyrare köttet väljs bort.  

Skillnaden i utsläpp av klimatgaser är stor mellan nötkött från regnskog och kött från 
agroforestryarbete. Utsläppen kan skilja mellan ca 700 kg CO2e/ kg kött från regnskog, 
ca 20 kg CO2e/kg  från vanligt svenskt nötkött och kanske 5 kg/kg från agroforestry –
bete. En rak köttskatt är orättvis. 

Om syftet är att påverka utsläpp av klimatgaser ger en köttskatt inte heller incitament för 
att utveckla en mer klimatsmart produktion.  

Om det är utsläppen av metan man vill minska så är de globala siffrorna att 30 % kommer 
från djurhållning och 50 % från användning av fossil energi. Igen, så är det viktigast att 
minska användningen av fossil energi. 

(I Sverige är jordbrukets andel ca 65 % av metanutsläppen, eftersom vi inte har 
kolgruvor, oljeborrning, inte använder naturgas eller skiffergas.) 

Det finns flera styrmedel som påverkar konsumtionen. Kött är redan dyrt och både det 
höga priset och debatten har sannolikt bidragit till att konsumtionen av kött planat ut och 
inte ökat de senaste 10 åren.  
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Maten i framtiden 

De allra flesta köper den mat de tycker om att äta. För att man ska byta matvanor krävs att 
det ska vara enkelt och lika gott. Enklast är att köpa svenska vegetabilier och svenska 
animalier. Då vet man att produkterna har liten miljöpåverkan och att djuren har haft det 
bra. 
 
Efterhand kommer allt fler nya goda produkter på marknaden som är blandningar av 
vegetabilier och kött, t ex köttbullar, korvar, biffar och pasta med bönprotein. 
 
Den svenska köttkonsumtionen har avstannat sedan 10 år och nya produkter med lägre 
köttinnehåll innebär att köttkonsumtionen sannolikt kommer att minska. 
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