Nötkött och klimat
Fakta om svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött
hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något
av syndabockar för den globala uppvärmningen.
I den här rapporten har vi samlat fakta om våra
nötkreatur och deras klimatpåverkan.
Elisabet Qvarford, vd, Svenskt Kött

Svenskt nötkött för klimatets skull
Att hejda den globala uppvärmningen är en angelägen
fråga för mänskligheten. Det är nödvändigt att snabbt få
ned utsläppen av klimatgaser så att temperaturhöjningen
kan begränsas till 1,5 grader, enligt målen som bestämdes
på Klimatmötet i Paris 2015.
För att lyckas måste vi arbeta med många saker samtidigt,
men också prioritera de åtgärder som gör störst nytta.
Under de senaste åren har vår konsumtion av kött
hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av
syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor
är egentligen deras påverkan?
I den här rapporten försöker vi kartlägga vad som är sant
och vad som är falskt om nötkreaturen och klimatet.
Min slutsats är att det svenska nötköttet vinner i en internationell jämförelse. Även när det gäller klimatet. Och att
den svenska uppfödningen av nötkreatur, utöver ett gott
kött, ger miljövinster som förtjänar större uppmärksamhet.
Vill man äta nötkött bör man därför välja svenskt, för
miljöns och för klimatets skull.
Stockholm, juni 2016
Elisabet Qvarford
vd, Svenskt Kött
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Antalet nötkreatur i Sverige
har halverats sedan mitten av
1930–talet. Efter år 2000 har
minskningen varit 12 procent.

Nötkreatur i siffror
– Sverige och världen
Antalet nötkreatur minskar i Sverige men ökar
i världen, främst i Afrika och i Asien.

(Källa: Jordbruksverket och SCB)

Nötkreaturen blir färre i Sverige
För 100 år sedan och ända in på 1950-talet
fanns det kor på nästan varenda bondgård i
Sverige. Korna gav inte bara mjölk och kött
utan också dragkraft, skinn och gödsel.
Att ha många kor och en stor gödselhög
var ett mått på välstånd.
Omkring 1930 hade Sverige cirka 3 miljoner
nötkreatur, varav 2 miljoner mjölkkor. Idag
är antalet mjölkkor 337 000.
Den minskande mängden mjölkkor
innebär färre betesdjur, men även minskad
tillgång på svenskt kött.
För att kompensera bortfallet har flera
uppfödare satsat på dikor.
Att de kallas dikor beror på att korna går
med sina kalvar och ger dem di tills det är

dags att vänja av dem vid 6–7 månaders
ålder.
De flesta dikor föder sina kalvar på våren
och går med dem på bete hela sommaren
tills det är dags att stallas in på hösten.
Betesperioden är ofta upp till 200 dagar
lång. Dikorna ökade fram till 2010 men har
därefter blivit färre. År 2015 fanns knappt
176 000 dikor i Sverige.
Trots en nettoökning av antalet dikor har
den sammanlagda mängden nötkreatur,
inklusive tjurar, stutar, kvigor och kalvar,
halverats i Sverige, från cirka 3 miljoner
på 1930-talet till dagens 1,5 miljoner djur.
Enbart under 2000-talet minskade antalet
nötkreatur i Sverige med 12 procent.
Se diagram 1.
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Diagram 1. Antalet
nötkreatur i Sverige har
halverats sedan mitten
av 1930–talet. Sedan
december 2000 har
minskningen varit 12
procent. Under samma
period har antalet
mjölkkor i Sverige
minskat med 21 procent.
(Källa: Jordbruksverket
och SCB)
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NÖTKREATUR I SIFFROR NÖTKÖTT & KLIMAT

Brasilien har flest nötkreatur
Ökning globalt och mest i Afrika
Nötkreaturen i världen är nu ganska exakt
1,5 miljarder (1 000 gånger fler än i Sverige)
och djurantalet ökade med 1,1 procent per
år under perioden 2000–2013. Allra störst
är ökningen i Afrika och i Asien.
I Europa som helhet och i Nordamerika
minskade dock mängden djur under perioden. Från 2013 har dock minskningen
stannat upp och i vissa starkt exportorienterade länder som Irland ökar nu produktionen.
Se tabell 1 samt diagram 2 och 3.
Om världens 1,5 miljarder nötkreatur skulle
fördelas lika på världens befolkning, 7,5
miljarder människor, blir det 0,2 nötkreatur

per capita. Fördelar vi på motsvarande
sätt de svenska nötkreaturen på Sveriges
befolkning, cirka 10 miljoner människor, blir
det 0,15 djur per person.
Antalet mjölkkor ökar mest i Afrika
En viktig andel av världens nötkreatur är
mjölkkorna. Under perioden 2000–2014
ökade antalet mjölkkor med hela 1,7
procent per år. Liksom för nötkreaturen
som helhet ser vi den största ökningen
i Afrika och Asien. Här ökade antalet
mjölkkor varje år med 3,7 respektive 2,9
procent under perioden. I Europa minskar
däremot antalet mjölkkor.
Se tabell 2.
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Diagram 2.
Brasilien har
flest nötkreatur i
världen tätt följt
av Indien. Först
på tredje plats
kommer Kina.
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År 2015 fanns knappt 176 000 dikor i Sverige.

Nötkreatur i världen
Region

Asien

Brasilien

EU-28

Kina

Diagram 3.
Världens produktion av
nötkött uppgick 2012
till 63,3 miljoner ton.
Störst köttproduktion
hade USA med 11,9
miljoner ton.
(Källa: FAO, 2012)
(*Källa: Eurostat)
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Tabell 1. Antalet nötkreatur ökar globalt. År 2013 var antalet nötkreatur i världen 1 494 miljoner och
ökningstakten sedan år 2000 har varit 1,1 procent per år. Högsta andelen nötkreatur finns i Asien,
Sydamerika och Afrika som tillsammans har 79 procent av världens alla nötkreatur. I Europa och
Nordamerika minskar produktionen.

Tabell 2. Antalet mjölkkor i världen har de senaste 14 åren ökat från 215 miljoner djur år 2000 till 272,3
miljoner djur år 2014, en ökning med 27 procent eller 1,7 procent per år i genomsnitt under perioden.
Störst är ökningen i Asien och Afrika. I Europa minskar dock antalet kor.

(Källa: FAOSTAT)

(Källa: International Dairy Federation, IDF)
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Nötkreaturen är ryggraden i det svenska lantbruket.
Mjölk- och köttproduktionen står för cirka tio respektive
fem miljarder av jordbrukets marknadsintäkter.
Det motsvarar nästan 40 procent av jordbrukets
totala marknadsintäkter på cirka 40 miljarder.
(Källa: Jordbruksverket och LRF)

I korthet
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Antalet nötkreatur i
Sverige har halverats
sedan mitten av 1930–
talet och minskningen
fortsätter. Sedan år
2000 har antalet
djur minskat med 12
procent till dagens
1,5 miljoner djur eller
0,15 djur per svensk
medborgare.

Globalt finns 1,5
miljarder nötkreatur
eller 0,2 djur per
världsmedborgare.

Antalet djur ökar med
1,1 procent per år och
mest i Afrika, Asien
och Sydamerika.
Här finns också 79
procent av världens
alla nötkreatur.

USA är världens största
producent av nötkött
men flest nötdjur finns
i Brasilien.

5 000
Den svenska nötköttsproduktionen sysselsätter drygt 5 000 personer på gårdsnivå
och ungefär lika många i förädlingsindustrin.
Det är viktiga jobb på den svenska landsbygden där jobb ofta är en bristvara.

77 procent av alla
mjölkkor finns i Asien,
Afrika och Sydamerika.
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Sambandet mellan
mjölk- och köttproduktion

Varje svensk konsumerar 340 kilo mjölk
i form av olika mejeriprodukter under
ett år. Det motsvarar 10 kilo nötkött
med ben per person och år.
(Källa: LRF Mjölk och SCB)

Det finns en naturlig koppling mellan mjölk- och
nötköttsproduktion. Och den är extra stark i Sverige.
Vår höga mjölkkonsumtion gör att vi har goda möjligheter
att producera ett både gott och klimatsmart nötkött.
Mjölkkorna producerar både kött och mjölk och deras
klimatpåverkan delas mellan mjölken och nötköttet.

I Sverige dricker vi av tradition mycket
mjölk och vår per capita-konsumtion av
mjölk är bland de högsta i EU. Vi konsumerar också många andra mejeriprodukter,
som ost, smör och grädde.
Omräknat till kilo mjölkråvara konsumerar
varje svensk i genomsnitt 340 kilo mjölk
om året.
Vår höga mjölkkonsumtion gör att vi har
goda möjligheter att producera ett klimat
smart nötkött. Kött från mjölkkor och deras
kalvar ger 35–50 procent lägre utsläpp
av klimatgaser jämfört med specialiserad
nötköttsproduktion.
Orsaken är att mjölkkorna producerar
både kött och mjölk och att deras klimatpåverkan fördelas mellan mjölken och
nötköttet.
Kopplingen mellan mjölk- och nötköttsproduktion har en naturlig förklaring.

I korthet
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För att en mjölkko ska ge mjölk måste
hon föda en kalv varje år. De kalvar som
inte blir nya mjölkkor föds upp till slakt.
Även mjölkkorna slaktas när de har
mjölkat klart efter i genomsnitt 5–6 år. Man
brukar räkna med att för varje liter mjölk
som en ko producerar så produceras också
30 gram nötkött.
Eftersom varje svensk konsumerar 340
kilo mjölk i form av olika mejeriprodukter
under ett år så motsvarar det ganska precis
10 kilo nötkött (340 x 0,03 kg = 10,2 kg)
med ben per person och år.
Det motsvarar cirka 40 procent av de
omkring 26 kilo nötkött som varje svensk
förbrukar under ett år.
Den svenska produktionen av nötkött var
drygt 133 000 ton under 2015. Av detta
kött kom omkring 65 procent från
mjölkproduktionen.

Varje svensk konsumerar
Mjölkkor ger förutom
mjölkprodukter motsvamjölk även kött. Klimat
rande 340 kilo mjölk per år. avtrycket från detta kött
är 35–50 procent lägre
än för specialiserad
köttproduktion.

Omkring 65 procent av det
svenska nötköttet kommer
från mjölksektorn.

LOREM IPSUM NÖTKÖTT & KLIMAT

Korna och den
biologiska
mångfalden
Nötkreaturen spelar en viktig roll för den biologiska
mångfalden i jordbrukslandskapet genom att de betar
en krympande areal ängs- och hagmark med mycket
höga biologiska värden. För att bevara biologisk mångfald
och ett bördigt landskap behövs ungefär en ko per hektar.

En annan klimatvinst är att nötkreaturens
behov av vinterfoder bidrar till att cirka
45 procent av den svenska åkermarken
används för vallodling, det vill säga
gräs- och klöverproduktion.
(Källa: SCB och Jordbruksverket)

Nötkreaturen och andra idisslares utsläpp
av klimatgaser i samband med foderomvandlingen har gjort dem till syndabockar i
klimatdiskussionen.
Att de, med hjälp av mikroorganismer i
våmmen, kan omvandla gräs och klöver till
högvärdigt protein, är samtidigt deras stora
miljöfördel.
Denna egenskap gör ju att de inte
behöver konkurrera med människan om
födan på samma sätt som enkelmagade
djur som gris och kyckling som i huvudsak
äter spannmål.
Utöver mjölk, kött och skinn ger nötkreaturen oss en lång rad andra nyttigheter som
lätt glöms bort.
Mat från mark som inte kan odlas
Nötkreaturen och andra idisslare kan
utnyttja marker som inte är möjliga att odla
och som annars inte skulle kunna användas
för produktion av livsmedel.
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Idisslare bidrar till biologisk mångfald
Nötkreaturen spelar en viktig roll för den
biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet genom att de betar en krympande
areal ängs- och hagmark med mycket höga
biologiska värden.
Många insekter och växter är helt
beroende av att landskapet hålls öppet av
betesdjur. På naturbetesmarker hittar man
i genomsnitt ett 40-tal olika växtarter per
kvadratmeter varav många är rödlistade,
till exempel kattfot och ängsviol.
Den stora artrikedomen gör att naturbetesmarkerna har kallats Sveriges ”regnskog”. Idag finns det 450 000 hektar
naturbetesmarker och slåtterängar i
Sverige. För att bevara dessa behövs det
enligt Naturvårdsverket fler betande djur.
Naturbetesmarker fungerar bra som bete
för exempelvis kvigor som ska bli mjölkkor,
stutar och köttraser som Hereford och
Angus.
13

KORNA OCH DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN NÖTKÖTT & KLIMAT

Minskningen av antalet nötkreatur i Sverige är
ett regelrätt hot mot naturbetesmarkerna.
Sedan 2003 har Sveriges betesmarker minskat
med närmare 50 000 hektar.
(Källa: Jordbruksverket och SCB)

Minskningen av antalet nötkreatur i Sverige
är ett regelrätt hot mot dessa marker.
Sedan 2003 har Sveriges betesmarker
minskat med närmare 50 000 hektar.
Det är lika mycket betesmark som idag
finns i Uppsala län, Stockholms län och
Södermanlands län tillsammans.
För att bevara biologisk mångfald och ett
bördigt landskap behövs ungefär en ko per
hektar.
I Sverige finns idag sammanlagt 1,4 miljoner
hektar vall på åkermark och 450 000 hektar
betesmark.
Miljövinster genom vallodling
Nötkreaturens behov av vinterfoder bidrar
till att cirka 45 procent av den svenska
åkermarken används för vallodling, det vill
säga gräs- och klöverproduktion.
Även hästar och andra idisslare behöver
vinterfoder från vallar. Vallen är ett stort
plus för miljön eftersom den kräver mycket
små växtskyddsinsatser och läcker mindre
mängder näringsämnen till omgivande
vatten.
Vallen är också en viktig gröda i växtföljden eftersom den minskar sjukdomstryck, ogräsförekomst och höjer
skörden för efterföljande spannmålsgröda.
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Fleråriga vallar odlas på många mulljordar. Detta är bra ur klimatsynpunkt
eftersom utsläppen av klimatgaser från
dessa jordar minskar när de är beväxta året
runt.
Mulljordar har ett högt kolinnehåll, mer än
20 viktprocent, som kan oxideras till CO₂
när jordarna bearbetas. Mulljordar finns på
250 000 hektar eller cirka 7 procent av den
svenska åkerarealen.
Vallodling bidrar till att öka markens mullhalt genom att binda mer kol i marken även
på vanliga jordar. Det gör marken bördigare
och innebär samtidigt att vallen fungerar
som en kolsänka. Den svenska vallodlingen
har ökat från 31 procent av åkermarken
1981 till dagens 45 procent bland annat på
grund av ökad ekologisk odling men också
på grund av att antalet hästar ökat.
Det finns forskning som visar att den
ökade vallodlingen ökat kolinlagringen
motsvarande i storleksordningen tre
miljoner ton CO₂-ekvivalenter per år. Det
motsvarar lika mycket metan som nötkreaturens årliga utsläpp från matsmältningen
eller av lustgas från odlingsmarken. Även
naturbetesmarker kan binda betydande
mängder.

Underlättar för ekologisk omställning
Nötkreaturen är en motor i det ekologiska
lantbruket. Att bedriva ekologiskt lantbruk
utan djur är en utmaning och de allra flesta
ekolantbruk i Sverige har därför mjölk- eller
köttproduktion.
Förklaringen är att vallodling med gräs
och klöver behövs i den ekologiska växtföljden och att gödseln från djuren behövs
i växtodlingen. En ökad ekologisk odling är
en av indikatorerna på miljömålet ”ett rikt
odlingslandskap”.
Alltfler lantbrukare gör idag biogas av
djurens gödsel genom att röta den. Det ger
ett klimatneutralt fordonsbränsle samt nästan
luktfri växtnäring att sprida på åkrarna.
Djuren skapar jobb där jobb är en bristvara
Nötkreaturen är ryggraden i det svenska
lantbruket. Mjölk- och köttproduktionen
står för i runda tal 10 respektive 5 miljarder
av jordbrukets marknadsintäkter exklusive
EU-ersättningarna.
Det motsvarar nästan 40 procent av
sektorns marknadsintäkter på cirka 40
miljarder kronor.
Den svenska nötköttsproduktionen sysselsätter drygt 5 000 personer på gårdsnivå
och minst lika många i förädlingsindustrin.
Det är viktiga jobb för landsbygden där
jobb ofta är en bristvara.

I korthet

Nötkreatur kan
utnyttja marker som
inte går att odla för
matproduktion.

Idisslare är viktiga
för den biologiska
mångfalden i kulturlandskapet.
Vallodling ger miljövinster och underlättar för ekologisk
produktion.

Håller landskapet öppet
En stor andel av de svenska idisslarna finns
utanför de stora slätterna där det är svårt,
för att inte säga ekonomiskt omöjligt, att
bedriva lantbruk utan djur. Här är åkrarna
ofta mindre vilket omöjliggör stordrift med
rationella maskiner och spannmålsskördarna här har svårt att konkurrera med
skördarna på slätternas lerjordar.
I många av dessa områden skulle jordbruk
inte kunna bedrivas utan mjölk-, nötköttseller lammköttsproduktion. Det är också
i områden som norra Skåne, Blekinge,
Småland, Öland, Gotland, stora delar av
Västra Götaland, Värmland, Uppland,
Dalarna och norra Sveriges kust- och
älvlandskap som en stor del av den biologiska mångfalden finns.
Det är här man återfinner många av de
kärlväxter, fjärilar och fåglar som förr var
vanliga i jordbrukslandskapet men som
trängts undan till områden som fortfarande
betas av djur. Dessa småbrutna landskap
tillhör de vackraste bygderna i Sverige och
de spelar en avgörande roll för Sveriges
attraktivitet som turistland.
Utan ekonomiska förutsättningar för
betesdjur riskerar dessa områden att
förvandlas till skogsmark.

Nötkreatur ger
arbetstillfällen på
landsbygden där
jobb ofta är en
bristvara.

Utan betande
djur och ekonomiska incitament
för vallodling tar
skogen över kulturlandskapet i våra
mellanbygder.

Nötkreatur ger
utöver kött och
mjölk även läder
och en lång rad
andra produkter.
Gödseln blir växtnäring och i ökande
utsträckning även
biogas.

Forskning visar att
den ökade vallodlingen i Sverige ökat
kolinlagringen med
tre miljoner ton
CO₂-ekvivalenter per
år. Det motsvarar de
svenska nötkreaturens årliga utsläpp
från matsmältningen
eller av lustgas från
odlingsmarken.

Våra matvanor
och nötköttet

Efter EU-inträdet 1995 ökade förbrukningen
av nötkött kraftigt, främst tack vare lägre
köttpriser. Men sedan 2005 har förbrukningen av nötkött stabiliserats på ungefär
26 kilo inklusive ben (slaktad vikt) per
person och år.
Se tabell 3.

En stor andel av det kött vi svenskar äter importeras.
Det betyder att vårt klimatavtryck har flyttat utomlands
och att vi inte längre rår över det. Hela 70 procent av
klimatavtrycket från vår livsmedelskonsumtion låg
utanför Sveriges gränser år 2015.

Svenska matvanor har ändrats påtagligt
sedan 1980. Under perioden 1980–2014
har vårt kaloriintag ökat med 9 procent
till 3 100 kcal per person och dag. Total
förbrukningen av rött kött och fågel har
under samma period ökat med 37 procent
till 87 kilo kött med ben per person och år.
Mängden grönsaker och frukt har också
ökat. Grönsaker med 99 procent till 82 kilo
och frukt med 28 procent till 107 kilo per
person och år.

Köttkonsumtion i statistik och i verklighet
Vår köttkonsumtion beskrivs med olika
siffror. När vi här talar om att svensk
förbrukning av nötkött är cirka 26 kilo per
person och år så anger den siffran slaktvikten, det vill säga kött med ben, brosk,
hinnor och fett. Cirka 30 procent av slaktvikten försvinner vid styckning och putsning. Svensk konsumtion av benfritt nötkött
är med andra ord 18,2 kilo per person och
år eller 350 gram per person och vecka.
Livsmedelsverkets rekommendation om
maximalt 500 gram rött kött per person
och vecka avser tillagat kött av nöt, gris,
lamm och vilt. 500 gram tillagat kött
motsvarar, enligt Livsmedelsverket, 600–750
gram rått kött per person och vecka.

Samtidigt stoppar vi i oss alltmer onyttigheter som läsk och godis. Konsumtionen av
läsk har trefaldigats till 92 liter och godis
ätandet ökat med 52 procent till 15 kilo per
person och år.
Under samma period har Sverige gått
ifrån att vara i stort sett självförsörjande på
kött till att bli en stor importör. Den svenska
produktionen av nötkött, som minskat med
nio procent sedan 1980, står därmed endast
för hälften av det nötkött vi konsumerar.

Klimatavtrycken har flyttat utomlands
De totala utsläppen från konsumtion av
livsmedel har ökat under den senaste
20-årsperioden. Men det är utsläpp vid
livsmedelsproduktion i andra länder som
bidrar till ökningen. Dessa utsläpp har ökat
med 84 procent under perioden 1993–2013
samtidigt som de svenska minskat med 34
procent.
Efter EU-inträdet har andelen importerat
rött kött ökat kraftigt samtidigt som den
svenska produktionen minskat.

(Källa: Jordbruksverkets årliga statistik)

Förbrukning av kött
Produkt

Förbrukning 1980
11980

Förbrukning 2005

Förbrukning 2015

Ändring

Ändring

(kg/person och år
slaktvikt med ben)

(kg/person och år
slaktvikt med ben)

(kg/person och år
slaktvikt med ben)

1980–2005
kg (%)

2005–2015
kg (%)

Nötkött

18,3

25,6

25,9

7,3 (40)

0,3 (1)

Lammkött

0,6

1,2

1,7

0,6 (100)

0,6 (42)

Griskött

34,5

35,9

34,1

1,4 (4)

–1,8 (-5)

Övrigt kött

5,6

4,1

3,2

-1,5 (-27)

-0,9 (-22)

Summa rött kött:

59,0

66,8

64,9

7,8 (13)

-1,9 (-3)

Fjäderfä

4,9

15,7

22,4

10,8 (220)

6,7 (43)

Tabell 3. Under perioden 1980–2015 ökade förbrukningen av kyckling och annat fjäderfäkött med nästan 18 kilo per
person och år. Förbrukningen av rött kött ökade efter EU-inträdet 1995 men har sedan 2005 minskat med 1,9 kilo per
person och år eller med 3 procent. Efter 2005 har förbrukningen av nötkött i stort sett varit konstant medan vi äter
mindre griskött. Förbrukningen av hästkött, viltkött och inälvsmat, som ingår i rött kött och ryms under rubriken
övrigt kött, har också minskat.
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Sedan 1980 äter vi i
Sverige 99 procent
mer grönsaker och
37 procent mer kött.

Den svenska
förbrukningen av
kyckling och kalkon
har ökat med 357
procent.

Av nötköttet var 2015 endast 52,4 procent
uppfött i Sverige och av grisköttet 70
procent.
Andelen lammkött som fötts upp i
Sverige var samma år 30,5 procent. Att
en så stor del av det kött vi äter i Sverige
numera importeras betyder att våra klimat
avtryck flyttat utomlands och att vi inte
längre rår över dem.
Hela 70 procent av klimatavtrycket från
vår livsmedelskonsumtion låg utanför
Sveriges gränser år 2015. Två år före
EU-inträdet, år 1993, var samma andel
46 procent.
Livsmedel stod 2013 för 33 procent,
eller 22,5 miljoner ton CO₂-ekvivalenter,
av de samlade utsläppen från konsumtion
i Sverige. Av dessa utgjorde 6,7 miljoner
ton utsläpp i Sverige och 15,7 miljoner ton
utsläpp i andra länder.
Av de samlade utsläppen från vår
konsumtion av livsmedel stod utsläppen i
Sverige med andra ord endast för 30 procent.

Utsläpp växthusgaser

30%
70%

Svensk förbrukning
av nötkött har inte
ökat sedan 2005.

Av de samlade utsläppen
från svensk konsumtion av
livsmedel stod utsläppen
i Sverige endast för 30
procent. Hela 70 procent
av klimatavtrycket från
vår livsmedelskonsumtion låg utanför Sveriges
gränser år 2015.

Den svenska
nötköttsproduktionen står för
drygt hälften, 52,4
procent, av nötkötts
konsumtionen i
Sverige.

Den ökande
importen av mat
har medfört att 70
procent av Sveriges
klimatavtryck från
livsmedelskonsumtionen sker i andra
länder.

VÅRA MATVANOR OCH NÖTKÖTTET NÖTKÖTT & KLIMAT

Den svenska nötköttsproduktionen
står endast för hälften av det nötkött
vi konsumerar. Resten av nötköttskonsumtionen består av importerat kött.
(Källa: SCB och Jordbruksverket)

18,2 kg
Svensk konsumtion av benfritt nötkött
är 18,2 kilo per person och år eller 350
gram per person och vecka.
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Så stora är
utsläppen från
våra nötkreatur

Utsläppen från jordbrukssektorn uppgick
2014 till 7,1 miljoner ton CO₂-ekvivalenter och
även dessa utsläpp minskar.
Sedan 1995 har det svenska jordbrukets
utsläpp av klimatgaser minskat med 14
procent. Utsläppen från kreaturens matsmältning har minskat med nära 17 procent sedan
1994 till 3,1 miljoner ton 2014.
Minskningen beror främst på minskad
djurhållning och ökad effektivisering samt
minskad användning av mineralgödsel.
De senaste två åren har utsläppen ökat något.
Det svenska jordbruket stod för 13 procent
av Sveriges totala utsläpp år 2014 och
utsläppen från kornas matsmältning stod för
5,7 procent av de totala utsläppen i Sverige.
Se tabell 5.

Sedan 1995 har det svenska jordbrukets utsläpp av klimatgaser minskat med 14 procent. Utsläppen från kreaturens
matsmältning har minskat med nära 17 procent sedan 1994.
De står idag för 5,7 procent av Sveriges totala utsläpp.

De globala, av människan förorsakade,
utsläppen av växthusgaser uppgick till 49
gigaton år 2010. Av dessa stod husdjurs
sektorn för 7,1 gigaton eller 14,5 procent.
Produktionen av nötkött och mjölk
stod för 5,9 respektive 2,9 procent av de
globala utsläppen. Gris och fjäderfä, som
är en snabbt växande del av sektorn, stod
tillsammans för 2,5 procent av de globala
utsläppen.

Utsläpp av växthusgaser i Sverige
De totala svenska utsläppen av växthusgaser 2014 var 54,4 miljoner ton
CO₂-ekvivalenter. Det är en minskning
med 24 procent sedan 1990. Av de totala
svenska utsläppen stod jordbruket för
13 procent.
Se tabell 4.

Utsläpp av metangas
Metangas utgjorde 16 procent av de totala
utsläppen, 6,2 procent kom från lustgas och
2 procent från andra gaser. 50 procent av
metanutsläppen är läckage i samband med
utvinningen av kol, olja och naturgas.
Drygt 30 procent av metanet kom från
djurproduktionen, 13 procent från bränning
av sopor och 6 procent från risodling.
Utsläppen från fossila bränslen, av såväl
CO₂ som metan, stod år 2010 för 74 procent
av alla utsläpp.

Sveriges utsläpp 2014
Källa utsläpp

Andel procent

Transporter

33

Industri

27

Jordbruk

13

El- och fjärrvärme

12

Arbetsmaskiner

7

Avfall

3

Uppvärmning

2

Produktanvändning
(flourerade gaser i kylar,
smörjmedel m.m.)

3

Summa

100

Tabell 4. Jordbruket stod 2014 för 13 procent av Sveriges totala
utsläpp av växthusgaser. Transporterna stod för 33 procent.
(Källa: Naturvårdsverket)
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Andra utsläppskällor
Utsläpp som är kopplade till jordbruket,
men rapporteras under andra rubriker
eller i de länder där utsläppen uppstår, är
utsläpp från mulljordar (två miljoner ton
CO₂-ekvivalenter), diesel och eldningsolja (en miljon ton CO₂-ekvivalenter),
importerad mineralgödsel (en miljon ton
CO₂-ekvivalenter) samt importerat foder och
utsläpp från transport samt röjd lustgas från
mark (0,4 miljoner ton CO₂-ekvivalenter).
Om dessa utsläpp skulle räknas under
rubriken jordbruk så blir de totala
utsläppen från jordbruket 11,5 miljoner ton
CO₂-ekvivalenter eller 21 procent av de totala
utsläppen.

Sedan 1995 har det svenska jordbrukets utsläpp av
klimatgaser minskat med 14 procent.

Det svenska jordbrukets utsläpp 2014
Utsläpp

Utsläppskälla av
klimatgaser

(Miljoner ton
CO₂-ekvivalenter)
Kalkning av jordbruks
mark

0,1

Lagring av gödsel

0,6

Lustgas från odlingsmark

3,3

Kreaturs matsmältning

3,1

Summa

7,1

Tabell 5. Det svenska jordbrukets utsläpp av klimatgaser så
som de rapporteras till FNs klimatpanel.
(Källa: Naturvårdsverket)

CO₂-ekvivalenter
Genomgående i den här rapporten används begreppet koldioxidekvivalenter som förkortats till CO₂-ekvivalenter. En CO₂-ekvivalent
motsvarar den mängd CO₂ som skulle ge upphov till samma uppvärmning över tid som en blandning av växthusgaser. Värdet erhålls
genom att multiplicera utsläppen av aktuell växthusgas med dess globala uppvärmningspotential (GWP) för en given tidsperiod.
I den här publikationen har vi genomgående använt samma värden på GWP för 100 år som i Sveriges rapportering till FNs klimatpanel, IPCC,
det vill säga 1 för CO₂, 25 för metan och 298 för lustgas. CO₂-ekvivalenter är ett standardmått för att kunna jämföra olika växthusgaser.

I korthet

Livsmedels
producerande djur
stod år 2010 för 14,5
procent av de globala
utsläppen varav 5,9
procent från nötköttsoch 2,9 procent från
mjölkproduktionen.

Av de globala
utsläppen stod metan
för 16 procent varav
hälften kom från
läckage vid utvinning
av fossila bränslen och
en knapp tredjedel
från djurhållningen.

Jordbruket står för 13
procent av Sveriges
utsläpp och transporterna för 33 procent.

Utsläppen från nötkreaturens matsmältning står för 5,7
procent av Sveriges
totala utsläpp.

Livsmedelsproducerande djur stod år 2010
för 14,5 procent av de globala utsläppen,
varav 5,9 procent från nötkötts- och
2,9 procent från mjölkproduktionen.
(Källa: FAO)

25 % lägre
En, under många år, pressad lönsamhet i
mjölk- och köttproduktionen har tvingat
fram en hög produktivitet i Sverige. Enligt
en holländsk studie ligger utsläppen från
den svenska produktionen av nötkött cirka
20–25 procent lägre per kilo kött jämfört
med genomsnittet i EU.
(Källa: Lesschen, J.P. et al 2011)
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Lägre klimatavtryck
från svenskt nötkött
Världens genomsnittliga utsläpp per kilo mjölk och nötkött är
betydligt högre än motsvarande utsläpp i Sverige. Svensk produktion
av nötkött är klimateffektiv även i en jämförelse med EU.

Att producera ett kilo mjölk ger, enligt FNs
livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO,
utsläpp av växthusgaser motsvarande 2,8
kilo CO₂-ekvivalenter som världsgenomsnitt. Samma siffra för köttproduktionen i
världen är 66 kilo CO₂–ekvivalenter per kilo
rent kött.
Motsvarande siffror för Sverige är ett kilo
CO₂-ekvivalenter per kilo mjölk och 26
kilo CO₂-ekvivalenter per kilo rent nötkött.
Skillnaderna är dock stora beroende på
hur köttet producerats. Kött som biprodukt
från mjölkproduktion ger i genomsnitt i
världen upphov till 26 kilo CO₂-ekvivalenter
per kilo rent kött.
Kött från specialiserad köttproduktion ger
upphov till betydligt större utsläpp. FAO
räknar med hela 97 kilo CO₂-ekvivalenter
per kilo rent kött.
Allra värst ur klimatsynpunkt är kött från
djur som enbart gått på mager betesmark.

Klimatavtryck från världens produktion
av nötkött

Deras klimatavtryck motsvarar hela 145 kilo
CO₂-ekvivalenter per kilo rent nötkött.
Det är också stora skillnader beroende på
var i världen köttet producerats.
Se tabell 6.

Region

Klimatavtryck

Region

kg CO₂-ekv/kg kött,
rent kött (slaktad vikt)

Även klimatavtrycken från mjölken varierar
stort.
Se tabell 7.
En studie från 2015 av dansk och svensk
uppfödning visar att klimatavtrycket i
genomsnitt för ungtjurar av mjölkras med
en slaktålder på 9–19 månader var cirka
15 kilo CO₂-ekvivalenter per kilo rent kött.
Samma studie visade att uppfödningen
från stutar gav 24 kilo CO₂-ekvivalenter per
kilo rent kött och att utsläppen från själv
rekryterande köttproduktion gav 38 kilo
CO₂-ekvivalenter per kilo rent kött.

Södra Asien

107 (75)

Latinamerika

103 (72)

Afrika söder om Sahara

100 (70)

Östra och sydöstra Asien

67 (47)

Nordamerika

40 (28)

Västeuropa

26 (18)

Världen, genomsnitt

66 (46)

Tabell 6. Klimatavtrycken från världens köttproduktion
varierar stort beroende på region. Högst utsläpp av klimatgaser per kilo kött har man i södra Asien, Latinamerika och
Afrika. Här är utsläppen över 100 kilo CO₂-ekvivalenter per
kilo rent kött. Genomsnitt i världen är 66 kilo CO₂-ekvivalenter
per kilo rent kött. Västeuropa har bland de lägsta utsläppen
per kilo rent kött, 26 kilo CO₂-ekvivalenter.

Klimatavtryck
kg CO₂-ekv/kg

Afrika söder om Sahara

9

Södra Asien

5,2

Latinamerika & Karibien

3,8

Västeuropa

1,6

Sverige *

1.0

Världen, genomsnitt

2,8

Tabell 7. Utsläppen per kilo mjölk är störst med nio kilo
CO₂-ekvivalenter i södra Afrika. Motsvarande siffra för
Sverige är ett kilo.
(Källa: FAO) (*Källa: FAO och SIK , Institutet för Livsmedel och Bioteknik)

(Källa FAO: Tackling climate change through livestock, 2013)

I korthet
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Klimatavtryck från
mjölkproduktionen

Ett kilo benfritt
nötkött producerat i
Sverige ger ett klimat
avtryck på i genomsnitt 26 kilo CO₂-ekvivalenter jämfört med
det globala snittet på
66 kilo CO₂-ekvivalenter per kilo nötkött.

Ett kilo mjölk producerat i Sverige ger
ett klimatavtryck
motsvarande ett kilo
CO₂-ekvivalenter mot
2,8 globalt.

I södra Asien, Latinamerika och Afrika
söder om Sahara ger
varje kilo benfritt
nötkött utsläpp
motsvarande över
100 kilo CO₂-ekvivalenter.

Svensk produktion
av nötkött är klimat
effektiv även i en
EU-jämförelse.

Lägst utsläpp,
omkring 15 kilo
CO₂-ekvivalenter per
kilo benfritt kött, ger
mjölkrastjurar som
slaktas mellan 9 och
19 månader.

LOREM IPSUM NÖTKÖTT & KLIMAT

Svenskt nötkött
för klimatets skull
Svenskt nötkött ger mindre utsläpp av växthusgaser än kött
som produceras i andra delar av världen. Friska djur, bra foder
och en låg antibiotikaanvändning är några av förklaringarna.
I Sverige har vi också gott om vatten. Den svenska
uppfödningen konkurrerar därför inte med människan
om denna livsviktiga resurs.

Enligt en holländsk studie ligger
utsläppen från den svenska
produktionen av nötkött nästan
25 procent lägre per kilo kött
jämfört med genomsnittet i EU.

Klimatavtrycken är betydligt lägre för det
kött som produceras i EU jämfört med kött
som producerats i exempelvis Afrika, Asien
eller Latinamerika. Det beror till stor del
på en högre produktivitet i uppfödningen,
bättre foderhantering och utfodring samt
bättre gödselhantering. Djuren växer
snabbare och utsläppen per kilo kött blir
därmed lägre.
Koppling till mjölkproduktion fördel
Den svenska nötköttsproduktionen ligger
väl till ur klimatsynpunkt även jämfört med
EU. Delvis beror det på att den svenska
köttproduktionen är nära kopplad till mjölkproduktionen. Ungefär 65 procent av det
svenska köttet kommer från mjölkras.
Kött från mjölksektorn delar sitt klimat
avtryck med mjölken och utsläppen per
kilo kött blir därmed betydligt lägre än från
specialiserad köttproduktion. En, under
många år, pressad lönsamhet i mjölk- och
köttproduktionen har tvingat fram en hög
produktivitet i Sverige.
Enligt en holländsk studie är utsläppen
från den svenska produktionen av nötkött
nästan 25 procent lägre per kilo kött
jämfört med genomsnittet i EU. Enligt en
jämförande studie mellan typiska gårdar
i Sverige och några andra länder var den
dagliga tillväxten hos ungnöt, räknat i gram
per djur och dag, högre i Sverige. Och skillnaderna var betydande; Sverige hade 1 500
gram daglig tillväxt per djur, Tyskland och
Frankrike omkring 1 250, Irland cirka 600
gram och Brasilien cirka 300 gram.
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En motsvarande jämförelse av tillväxten
hos mjölkrastjurar i Sverige, Tyskland och
Polen visar att den dagliga tillväxten även
här var väsentligt högre i Sverige än i
jämförelseländerna.
Sveriges bönder i framkant
Oberoende forskare bedömer att klimatutsläppen från den svenska köttproduktionen
kan minskas med 30–50 procent genom
olika åtgärder i produktionen.
Böndernas egen organisation LRF, liksom
Jordbruksverkets samlade miljörådgivning
inom Greppa Näringen, är aktiva i arbetet.
Hög tillväxt minskar utsläppen per kilo kött
A och O för att ytterligare få ned utsläppen
av växthusgaser är en hög och jämn produktion, friska djur och en god tillväxt hos
djuren. Det ger lägre utsläpp av klimatgaser
per kilo kött. God djuromsorg, fortsatt låg
antibiotikaanvändning och ett bibehållet
gott smittskydd är fortsatt viktigt.
Eget foder av rätt slag minskar utsläppen
Att välja fodermedel som ger liten klimat
påverkan är viktigt. Här har Sveriges klöveroch gräsensilage en fördel framför majs
ensilage eftersom klöver och gräs binder
mera kol i marken.
Med klöver i vallen minskar också behovet
av mineralgödsel eftersom klöver med hjälp
av bakterier är självförsörjande på kväve.
Detta är bra för klimatet eftersom tillverkningen av mineralgödsel ger utsläpp av
växthusgaser.
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KLIMATFÖRDELAR NÖTKÖTT & KLIMAT

LOREM IPSUM NÖTKÖTT & KLIMAT

Med klöver i vallen minskar också
behovet av mineralgödsel.

En större andel lokalt producerat foder
minskar utsläppen från transporterna. En
högre egenförsörjning med proteinrikt
grovfoder och en större andel inhemska
proteinfoder som ärter, åkerböna och rapsmjöl minskar utsläppen.
Regelbundna analyser av fodrets näringsinnehåll är viktiga för att minska överutfodring. Detta i sin tur innebär lägre kväveinnehåll i gödseln och minskade utsläpp av
ammoniak och lustgas från gödseln.
Låg användning av soja
I Sverige har odlingen av inhemskt protein
foder, som kan ersätta soja, ökat kraftigt
under senare år. Andelen soja i mjölkproduktionen har mer än halverats per kilo
mjölk de senaste 15 åren och i nötköttsproduktionen är användningen mycket låg.
I Lantmännens färdigfoder till nötkreatur
har exempelvis ingen soja använts de två
senaste åren. Alla aktörer i den svenska livsmedelsbranschen, från fodertillverkare till
dagligvaruhandel, har dessutom förbundit
sig att endast använda sig av soja som är
certifierad av Round Table on Responsible
Soy, vilket bland annat innebär stopp för
avskogning.
Bra gödselhantering
En förbättrad stallgödselhantering kan
ytterligare minska utsläppen. Möjliga
åtgärder för att minska förlusterna av
ammoniak är en bättre täckning av gödselbehållare och en snabbare nedbrukning av
stallgödseln efter spridning.
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Ökad kolinlagring i mark
Genom ökad betesdrift och genom att ha
markerna bevuxna med vallgrödor under
längre tid ökar mullbildningen och mer
kol kan bindas i marken. Kolinlagringen
kan pågå under 20–50 år (ibland ännu
längre) innan marken blir mättad med kol.
Betesmarker med träd kan ge högre kolinlagring än rena gräsmarker. Kolinlagringen
varierar mycket men kan vara betydelsefull.
En normal åkermark innehåller i matjorden
75 000 kilo kol per hektar. En åtgärd som
ökar kolinlagringen med 400 kilo per
hektar och år, exempelvis ökad vallodling
eller spridning av stallgödsel, innebär att
1,5 ton CO₂-ekvivalenter binds i marken.
Som jämförelse kan nämnas att ett års
genomsnittlig konsumtion av nötkött ger
ett utsläpp av växthusgaser som motsvarar
470 kilo CO₂-ekvivalenter.
Mera biogas av gödseln
Allt fler lantbrukare omvandlar djurens
gödsel till biogas. Det ger, förutom klimat
smart energi, minskat läckage av metan
från gödseln och en näringsrik och luktfri
restprodukt som kan doseras mer exakt på
åkrarna och därigenom minska förlusterna
av växtnäring.
En ko ger i genomsnitt 17,4 kubikmeter
gödsel per år. Med ett biogasutbyte på
14 kubikmeter metan per ton så ger det
244 kubikmeter biogas per ko och år.
Det motsvarar 440 mils bilkörning och
kan ersätta 264 liter bensin eller 740 kilo
CO₂-ekvivalenter.

Fem skäl att välja
svenskt nötkött

1. Lägre klimatavtryck

En hög andel kött från mjölksektorn ger lägre klimatavtryck. I Sverige
kommer cirka 65 procent av köttet från mjölkrasdjur. Andelen köttrasdjur
i Sverige är 35 procent jämfört med 50 procent i Irland och 54 procent i
Frankrike.

2. Gott smittskydd och god djurhälsa

Sverige har ett mycket lågt sjukdomstryck av exempelvis salmonella och är
befriade från flera i övriga EU vanliga smittsamma sjukdomar som minskar
produktiviteten. Exempel på sjukdomar som tillhör den sistnämnda kategorin är Paratuberkulos och Bovin virusdiarré, BVD. Sveriges goda smittskydd är bra ur klimatsynpunkt eftersom det ger bättre tillväxt.

3. EUs lägsta användning av antibiotika

Sverige har en god djuromsorg, friska djur och EUs lägsta användning
av antibiotika. Även det är en klimatfördel eftersom det gör att djuren
kan utnyttja fodret mera effektivt. Ny forskning från SLU visar också att
gödseln kan läcka mindre växthusgaser med låg användning av antibiotika
i djurhållningen.

4. Svenskt vallfoder ger klimatvinster

Svenskt vinterfoder binder mer kol i marken än majsfoder som är vanligt
i övriga EU. I Sverige får nötkreaturen oftast en konserverad blandning av
gräs och klöver (ensilage) som vinterfoder. I övriga Europa ges djuren ofta
majsensilage. Klöver och gräs binder cirka tre gånger mer kol i skörderester
under mark jämfört med majs. Det svenska vallfodret är därför en fördel ur
klimatsynpunkt. Att det dessutom innehåller klöver som kan fixera luftkväve
innebär minskad användning av mineralgödselkväve, vilket är bra ur klimatsynpunkt eftersom tillverkningen av handelsgödsel ger stora utsläpp av
växthusgaser. I Sverige används mycket lite soja i nötköttsproduktionen och
all soja som används är certifierad enligt Round Table on Responsible Soy.

5. God vattentillgång

I Sverige finns det gott om vatten och nötkreaturen konkurrerar inte med
människan om vattnet som på många andra ställen i världen.
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Läs mer på svensktkött.se. Följ oss i sociala medier #SvensktKött.
Svenskt Kött, 105 33 Stockholm. 08-787 55 10. info@svensktkott.se

Svenskt kött är det hållbara valet. För dig, för bonden, för klimatet och för Sverige.

mars 2017

Svenskt Kött ger kunskap och inspiration om kött och svenska
mervärden så att du vet varför du ska välja svenskt gris-, nöt- och
lammkött i matbutiken och på restaurangen.
På svensktkött.se hittar du massor av nyheter, kunskap och inspiration om köttdetaljer, styckning, tillagning och recept. Här möter
du även några av alla svenska bönder som berättar om sitt arbete.
Du kan också beställa och ladda ner material.

