Svenskt griskött –
det hållbara valet
Fakta om svenska grisar och svensk grisuppfödning

I den här rapporten har vi
sammanställt några av de
mervärden som utmärker
svensk grisuppfödning.
Genom att köpa svenskt
griskött bidrar du till en
god djuromsorg och till
att antibiotika även i
framtiden kan rädda liv.
Du bidrar också till ett
hållbart svenskt lantbruk.
Elisabet Qvarford
vd, Svenskt Kött

Jeanette Elander, grisbonde,
Äs Gård utanför Västerås.
Omslagsbild: Grisbonden Anders Gunnarsson,
Halla Gård i Edsvära utanför Vara.

Svenskt griskött: Det hållbara valet
Många av våra duktiga kockar prisar det svenska grisköttet för
dess goda smak och för den goda svenska djuromsorgen. En av
dem är Årets Kock 2017, Johan Backéus. Du möter honom på
sidan 26 i den här rapporten.
Jag tillhör också dem som älskar svenskt griskött. Men inte bara
för den goda smaken.
Svenska grisar är en omistlig del av det svenska lantbruket och
på ett vis en del av kretsloppet. Många svenska grisar tar vara på
restprodukter från livsmedelsindustrin. Det kan handla om vassle
från osttillverkningen eller brödrester från våra bagerier.
Svenska grisar äter också i huvudsak svensk spannmål som
odlats i Sverige och förädlar det till välsmakande kött. Spannmål
som annars skulle ha exporterats eftersom Sverige har ett stort
överskott på spannmål. Svenska grisar är på så vis en del av
svensk växtodling. Och en del av det miljötänkande som präglat
svenskt jordbruk sedan mitten av 1980-talet.
Till det kommer den goda djuromsorgen och Sveriges unikt
låga användning av antibiotika i djurhållningen.
Här har vi sammanställt några av de mervärden som utmärker
svensk grisuppfödning. För mig har det blivit alltmer uppenbart
att jag, genom att köpa svenskt griskött, inte
bara bidrar till en god djuromsorg och till att
antibiotika även i framtiden kan rädda liv. Jag
bidrar också till ett hållbart svenskt lantbruk.
Elisabet Qvarford
vd, Svenskt Kött
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Närproducerat
Grisgårdar finns över hela Sverige. Det gör att närproducerat
svenskt griskött är tillgängligt för många. Svenska grisar
bidrar till sysselsättning i hela landet och till att hålla det svenska
landskapet öppet. Tack vare fler medvetna konsumenter ökar nu
den svenska produktionen.

Sverige är det tredje största landet i EU efter
Frankrike och Spanien. Men bara knappt
6 procent av vårt lands yta är åker jämfört
med 24 procent i övriga EU.
Det ger oss en bottenplats i EU och är en
förklaring till varför så många svenskar slår
vakt om det kvarvarande öppna odlingslandskapet i Sverige.
Den totala åkerarealen i Sverige är ungefär
2,6 miljoner hektar och vi föder i genomsnitt upp 2,6 miljoner grisar till slakt per år.
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Men bara en tjugondel av åkerarealen – eller
130 000 hektar – går åt till att producera
foder åt de svenska grisarna.
Sverige var fram till och med 1999 helt
självförsörjande på griskött.
Mellan åren 2000 och 2013 minskade den
svenska självförsörjningsgraden för att åter
vända uppåt 2014.
Som lägst var andelen svenskt griskött cirka
2/3 av vår inhemska förbrukning. 2017 var
andelen nästan 3/4 eller 73,2 procent.
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Enighet kring ökad självförsörjning
Bakom vändningen ligger en ökad med
vetenhet om den svenska livsmedelsproduktionens betydelse och särart. Inte minst
det faktum att svenska bönder använder
minst antibiotika i hela EU tillsammans med
vetskapen om att bakterier med resistens mot
antibiotika ökar snabbt i övriga Europa och i
världen.
När dagligvaruhandeln, med de ledande
butikskedjorna och livsmedelsbranschen, år
2011, enades om en blågul ursprungsmärkning på kött kunde fler konsumenter göra
medvetna val i butik. Tre år senare, 2014,
samlades alla intressenter längs hela värdekedjan, från grisuppfödarna till dagligvaruhandel för att tillsammans stärka den svenska
produktionen av griskött.
Resultatet blev en handlingsplan med
36 tydliga åtgärder för att lyfta svensk
produktion av griskött.
När en enig riksdag 2017 klubbade den
nationella livsmedelsstrategin med mål att
öka den svenska livsmedelsproduktionen
innebar det ett paradigmskifte för svenskt
jordbruk.
Efter att den svenska livsmedelsproduktionen under årtionden krympt till en självförsörjningsgrad på bara 50 procent så finns
nu politisk enighet om att vända utvecklingen
och öka andelen svensk mat på våra tallrikar.
Det gör att fler lantbrukare vågar investera
och bygga ut.

+3,4 %
Produktionen av svenskt
griskött ökade 2017 med 3,4
procent jämfört med 2016.

Utvecklingen i siffror
Antalet grisgårdar i Sverige var 1 272 år 2017.
Det är en minskning med nästan 40 procent
sedan 2008. Under samma period har även
produktionen minskat, men bara med
11 procent.
I gengäld har grisgårdarna blivit större.
Idag har varje smågrisuppfödare i genomsnitt
173 suggor på sin gård och slaktgrisupp
födarna 824 slaktgrisplatser. Det är en ökning
med 40 respektive 70 procent sedan 2008.
Importen av griskött har minskat sedan
2014 och uppgick år 2017 till 116 000 ton.
Samma år producerade svenska bönder
241 000 ton griskött, en ökning med
3,4 procent jämfört med 2016.
Mest griskött, 41 procent 2017, importerade
Sverige från Tyskland tätt följt av Danmark
som stod för 24 procent samma år. Polen
stod för 11 procent, Finland för 6 procent och
Nederländerna för 5 procent av den svenska
grisköttsimporten 2017.

Grisgårdar finns i
hela Sverige
Även i Jämtland och
Norrbotten föder
man upp grisar, även
om produktionen här
är mindre än i Skåne
och i Västra Götaland.
Årsproduktionen i
Jämtland är knappt
3 000 grisar medan
den i Skåne är
ungefär 750 000.
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Hållbar
uppfödning
Svenska grisar äter svensk spannmål och en ökande
andel inhemskt proteinfoder. Spannmålsodlingen i Sverige
är mer hållbar och bedrivs med större omtanke om
naturen än i många andra länder. När vi köper svenskt
griskött bidrar vi till ett mer långsiktigt uthålligt lantbruk
med respekt för kretsloppet.
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Att Sverige är stort och har en relativt låg
intensitet i grisuppfödningen innebär en lägre
belastning på vattenmiljön, eftersom det finns
tillräckliga arealer att sprida djurens gödsel
på. EU-kommissionens kartläggning av nitratförekomst i grund- och ytvatten är ett kvitto
på detta; de allra friskaste grundvattnen i EU
finns i Sverige och Finland.
Att Sverige har tillräckliga spridningsarealer att fördela grisarnas gödsel på minskar
riskerna för övergödning och läckage av
näringsämnen som kväve och fosfor till sjöar
och hav. Sverige har dessutom, som enda
land i EU, en hårdare regel för hur mycket
fosfor som får spridas med naturgödsel.
Minskat näringsläckage till sjöar och hav
I Sverige arbetar myndigheter och lantbruket
sedan många år tillsammans för att minska
övergödningen. 94 procent av landets grisföretagare tar också aktiv del av rådgivning
med detta syfte. De svenska överskotten av
kväve har på relativt kort tid minskat med
13,5 kilo per hektar och fosfor minskat från
8 till 1 kilo per hektar.
Även när det gäller ammoniak från gödsel
hanteringen minskar utsläppen. Det svenska
jordbrukets utsläpp har minskat med
17 procent sedan 1990, främst för att den
svenska jordbruksproduktionen minskat.
Färska siffror baserade på EU:s data om
ammoniakutsläpp visar att svenskt griskött

har cirka 38 procent lägre ammoniakutsläpp
än genomsnittet i EU. Det skulle alltså vara
en fördel för övergödningen och försurningen
om mer kött kunde producerades i Sverige.
Låg kadmiumhalt i svenska gödselmedel
Sverige, Österrike och Finland är idag de enda
länderna i EU som har en gräns för kadmium
i gödsel. I de flesta fosforgödselmedel finns
kadmium med som en oönskad tungmetall.
Kadmium kan tas upp av grödor och ge
njurskador, benskörhet och i värsta fall cancer.
Redan i början av 1990-talet tog Sverige
beslut om att minimera tillförseln av kadmium
via gödselmedlen. 2017 var tillförseln endast
6,1 gram kadmium per ton fosfor. I EU ligger
motsvarande siffor på 100–200 gram per ton.
Mindre bruk av bekämpningsmedel
Sverige är bland de sex länder av EU:s
28 medlemsländer som använder allra minst
bekämpningsmedel per hektar. Tuffare regler
än övriga EU, grödor som kräver mindre
bekämpning och ett kallt klimat som naturligt
hämmar vissa svampar och insekter är en
del av förklaringen. År 2017 använde Sverige
0,72 kilo bekämpningsmedel per hektar.
Motsvarande siffra i Danmark var
1,61 kg, i Tyskland 2,62 kg och i Nederländerna
hela 5,8 kilo. Danmark använde 2,2 gånger
mer bekämpningsmedel än Sverige och
Nederländerna hela 8 gånger mer.

Färska siffror baserade på EU:s data om ammoniakutsläpp visar att svenskt griskött har cirka 38 procent
lägre ammoniakutsläpp än genomsnittet i EU.
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Vassle från mejeriernas osttillverkning, osålt bröd från
bagerierna, drank från sprittillverkningen, öljäst och glass
är exempel på rester som svenska grisar förvandlar till
prima griskött.

Att välja svenskt griskött en klimatfördel
Den svenska produktionen av griskött ger
lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med
genomsnittet i EU. De svenska utsläppen per
kilo griskött ligger enligt en holländsk studie
runt 3 kilo CO2-ekvivalenter medan tyskt
griskött ligger på 4,5 kilo och griskött från
Nederländerna på 5,7 kilo CO2-ekvivalenter
per kilo griskött.
Viktigt för att nå låga utsläpp av klimatgaser är att odlingen och valet av foder är
klimatsmart samt att produktiviteten
i stallarna är hög och ger god tillväxt i
förhållande till mängden foder. I samtliga
klimatgrenar ligger svensk grisuppfödning
bra till. Tillväxten i svenska grisstallar ligger
exempelvis i topp i en internationell jämförelse. Den dagliga tillväxten är hela 680 gram
per dag räknat från födsel till slakt. Det är
12 procent högre än Nederländerna och
8 procent bättre än Tyskland.
Griskött bra klimatval
Att producera ett kilo rökt skinka i Sverige
beräknas ge utsläpp av växthusgaser på cirka
3,8 kilo CO2-ekvivalenter. Forskare tror att
utsläppen kan mer än halveras om produktionen optimeras. I så fall skulle griskött kunna
bli mer klimatsmart än kycklingkött. Ett stort
forskningsprojekt har nyligen startats på
Research Institutes of Sweden (RISE) för att
kartlägga den svenska grisuppfödningen och
de faktiska utsläppen. Resultatet publiceras
under 2019.
En del av kretsloppet
Grisen har historiskt sett alltid varit en
naturlig del av kretsloppet. Förr var det
vanligt att grisen fick matrester, potatisskal
och annat som blev över i hushållet.
Så är det än idag även om resterna nu
kommer från livsmedelsindustrin. Vassle från
mejeriernas osttillverkning, osålt bröd från
bagerierna, drank från sprittillverkningen,
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öljäst och glass är exempel på rester som
svenska grisar kan förvandla till prima
griskött.
Inhemska proteingrödor ersätter soja
Odlingen av proteinrika baljväxter som åkerböna, ärter och lupin har ökat i Sverige och
ersätter i ökad utsträckning importerad soja.
Baljväxterna kan med hjälp av bakterier fixera
kväve från luften och gödsla sig själva. Det
minskar användningen av konstgödselkväve
som har en negativ belastning på klimatet.
Ingen GMO-soja i svenskt grisfoder
I Sverige har mejerierna och slakterierna
gemensamt sagt nej till genmodifierade
organismer, GMO, i foder. Svenska fodertillverkare importerar därför endast GMO-fria
foderråvaror till Sverige. Det är unikt i EU.
GMO-fri soja är ungefär 25 procent dyrare
än GMO-soja, vilket gör det svenska fodret
dyrare än andra EU-länders.
Bara ansvarsfullt odlad soja
Den svenska livsmedelsbranschen har
gemensamt bestämt att all soja till svenska
grisar och andra livsmedelsproducerande djur
måste vara ansvarsfullt odlad. Det innebär att
all soja odlats med hänsyn till natur, miljö och
lokalsamhället, bra villkor för arbetare och
ansvarsfull användning av jordbrukskemikalier. Detta är, enligt Världsnaturfonden WWF,
unikt i EU.
Lågt sojaavtryck i svenskt griskött
Beräkningar av hur mycket soja som används
för att producera ett kilo livsmedel visar att
den svenska grisens ”sojaavtryck” är betydligt lägre än för ägg och kyckling som idag
står för omkring hälften av den svenska
sojaimporten.

SVENSKT GRISKÖTT – DET HÅLLBARA VALET

Åkerbönor och ärter
ersätter soja
Produktionen av
svenskt foderprotein
har ökat från 53 400
ton år 2001 till 178 000
ton 2017 och kan öka
ytterligare med cirka
50 000 ton. Det
minskar också användningen av konstgödselkväve som har en
negativ belastning på
klimatet.

FÖRDELAR SVERIGE:
• Låg belastning på vattenmiljön, tack vare
tillräckliga arealer att sprida grisarnas
gödsel på.

År 2001
53 400 ton

År 2017

Möjlig
produktion
av svenskt
foderprotein.

178 000 ton 228 000 ton

• Hårdare regler än övriga EU för hur mycket
fosfor (P) som får spridas, 22 kilo P/hektar
jämfört med 30 kilo P/hektar i övriga EU.
• Minskade utsläpp av kväve, fosfor och
ammoniak (38 % lägre än genomsnittet i EU).
• Endast 6,1 gram kadmium per ton fosfor
jämfört med motsvarande siffor i EU:
100–200 gram per ton.

Grisens ”sojaavtryck” är betydligt lägre än för
ägg och kyckling som står för omkring hälften
av den svenska sojaimporten.

Lågt sojaavtryck i svenskt griskött
För att producera ett kilo griskött används 180 gram soja, medan ett kilo
kycklingkött kräver 550 gram soja. Motsvarande siffror för ägg, lax och
nötkött är 380, 400 respektive 200 gram soja.
griskött

nötkött

ägg

lax

kycklingkött

180 g

200 g

380 g

400 g

550 g

Använd mängd soja för att producera 1 kg av ovanstående råvara
1 000 g

• Sverige använder mindre bekämpningsmedel än många andra länder; 0,72 kilo
bekämpningsmedel per hektar jämfört med
Danmark 1,61 kg, Tyskland 2,62 kg och
Nederländerna 5,8 kilo.
• Den svenska produktionen av griskött
ger lägre utsläpp av växthusgaser jämfört
med genomsnittet i EU; per kilo svenskt
griskött cirka 3 kilo CO2-ekvivalenter jämfört
med griskött från Tyskland 4,5 kilo och
griskött från Nederländerna på 5,7 kilo
CO2-ekvivalenter.
• Viktigt för låg klimatpåverkan är den
dagliga tillväxten. Svenska grisar växer med
hela 680 gram per dag från födsel till slakt.
Det är 12 procent högre än Nederländerna och
8 procent bättre än Tyskland.
• Ingen GMO-soja i svenskt grisfoder och
bara ansvarsfullt producerad soja. Två unika
mervärden i EU.

Viktigt för att nå låga utsläpp av klimatgaser är
att odlingen och valet av foder är klimatsmart
samt att produktiviteten i stallarna är hög och
ger god tillväxt i förhållande till mängden foder.
I samtliga klimatgrenar ligger svensk grisuppfödning bra till.

Källa: LRF Mjölk 2015
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Krav på dagsljus i svenska stallar
I Sverige måste det finnas dagsljus i alla
stallar för grisar, i EU räcker det med elektrisk belysning. I Sverige rekommenderas
en ljusmängd till grisar på 75–150 Lux
dagtid. Det är vad en normalseende person
behöver för att kunna ge grisarna en god
tillsyn. Minimikravet i EU är 40 Lux.

Omsorg om djuren
I Sverige måste alla livsmedelsproducerande djur hållas
så att de kan utöva sina naturliga beteenden. Detta påverkar
hur vi i Sverige bygger stallarna för grisar och det innebär
högre kostnader för den svenske grisuppfödaren jämfört
med kollegorna i övriga EU.
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En blivande sugga får röra sig fritt i Sverige
När hongrisen blivit könsmogen men innan
hon haft sin första kull med smågrisar kallas
hon gylta. En gylta insemineras första gången
vid 7–8 månaders ålder. Efter det dröjer det
3 månader, 3 veckor och 3 dagar innan
grisning. En svensk gylta måste få röra sig
fritt och få vara tillsammans med andra grisar.
En modergris får omkring 2,2 kullar per år. I
Sverige ska grisar hållas lösgående och det är
förbjudet att fixera dem i trånga burar. Enligt
EU:s regelverk är det tillåtet och mycket
vanligt att regelmässigt fixera suggan mellan
150 och 190 dagar om året.
Gyltan bygger bo
Ungefär en vecka före grisning ges gyltan
ett enskilt utrymme där hon kan boa inför
grisningen. I Sverige är det ett absolut krav
på att ge grisarna bobyggnadsmaterial som
exempelvis halm en vecka före grisning. Det
betyder att utgödslingsanordningen måste
dimensioneras för detta i Sverige. EU:s
regelverk medger undantag från regeln och
här får suggan vara utan halm om det stör
utgödslingen.
Gyltan blir sugga
Vid ungefär 12 månaders ålder föder gyltan
sin första kull, i allmänhet 12–14 smågrisar.
Smågrisarna får dia i minst 28 dagar. Under
denna tid har en svensk sugga med sina

Gränsvärden gällande t ex:
damm
svavelväte
ammoniak
Luftkvaliteten i ett svenskt grisstall är reglerad med
exakta gränsvärden avseende exempelvis vilka
mängder damm, svavelväte och ammoniak som
maximalt får finnas. I EU:s regelverk finns inga sådana
gränsvärden på luftkvaliteten i grisstallar.

smågrisar 6 m2 att röra sig fritt på. EU:s regelverk hindrar inte att en sugga kan hållas på
en väsentligt mindre yta, 4 m2.
I EU, liksom i Sverige, kan dock smågrisarna
avvänjas upp till en vecka tidigare. Men de
svenska villkoren för tidigare avvänjning är
betydligt strängare än EU:s. I Sverige måste
11 villkor vara uppfyllda. Exempelvis ska minst
90 procent av smågrisarna i en grisningsomgång ha en avvänjningsålder som är minst 26
dygn. Besättningarna måste dessutom vara
anslutna till frivilliga hälso- och smittsäkringsprogram. Målet med de strängare svenska
kraven är att såväl sugga som smågrisar ska
må bra och att smågrisen ska vara frisk.

Danskarna har
beräknat merkostnaden för att få fram
grisar med knorren
kvar till 6,70 € per
gris, det motsvarar
i grova tal nästan
en svensk krona per
kilo slaktad vikt.
För att alla grisar i
EU ska nå svensk
nivå krävs mycket
stora investeringar i
djurvälfärd.

Grisarna får ha knorrarna kvar i Sverige
I Sverige får grisarna ha sina knorrar kvar.
I många andra EU-länder klipper man av
svansarna på smågrisarna regelmässigt,
även om det är förbjudet sedan 1994. En
EU-rapport från 2017 visar exempelvis att
98,5 procent av grisarna i Danmark får sina
svansar avklippta. Situationen är likartad i
många andra EU-länder. Svansarna klipps på
smågrisarna före 7 dagars ålder utan bedövning för att minska svansbitning. Ingreppet
är smärtsamt, stumpen blir smärtkänslig och
grisen upplever fantomsmärtor från den del
av svansen som är avklippt.

65 dBA vs 85 dBA
100 gånger högre ljudnivå i EU:s grisstallar
Reglerna för buller är betydligt hårdare i Sverige.
I Sverige tillåts en bullernivå i grisstallar på högst
65 dBA. I EU tillåts 85 dBA. Eftersom dB-skalan är
logaritmisk innebär det att EU:s tillåtna ljudnivå är
100 gånger högre än den i Sverige.
65 dBA motsvarar ungefär ljudstyrkan i ett normalt
samtal. 85 dBA är en gräns som Arbetsmiljöverket
satt upp för när hörselskydd måste användas.

11

I Sverige har grisarna liggytor där man lägger halm eller torv
som strö. I många andra EU-länder är det ovanligt. Strö ger
sysselsättning för grisarna som tuggar och leker med det.
Mängden halm eller torv varierar mellan olika system som
ströbädd eller ströad liggyta.
Bedövas vid kastrering i Sverige
Hangrisar som inte kastreras utvecklar en
skarp galtlukt vilket ger köttet en otrevlig
smak. Därför kastreras de flesta hangrisar
före sju dagars ålder. I Sverige får ingreppet
endast utföras efter bedövning. Sverige är
hittills ensamt om detta krav i EU. I vissa fall
slaktas grisarna före könsmognad för att
undvika så kallad ornelukt, men i de allra
flesta EU-länder kastreras grisarna utan
bedövning.

Särskilda ligg- och toalettytor i Sverige
I Sverige har alla grisar rätt till separat
liggutrymme och särskild toalettyta, det vill
säga golv med springor där gödsel och urin
kan skrapas ned. I Sverige ska 65–75 procent
av boxytan vara hel, utan gödseldränerande
springor i golvet. I övriga EU är det bara
suggor och dräktiga gyltor som har den
förmånen. För växande grisar i EU kan hela
golvytan vara toalett, det vill säga ha upp till
18 mm breda springor för gödseln.

Större rörelseutrymme i Sverige
När smågrisen är avvand från suggan väger
den cirka 10 kilo och äter tillskottsfoder.
I Sverige har även tillväxtgrisar betydligt
större ytor att röra sig på jämfört med övriga
EU. En svensk gris som väger 10–110 kilo har i
i runda tal 30 procent mer yta att röra sig på
jämfört med vad EU kräver.

Här kan du se några av skillnaderna mellan reglerna för svensk grisuppfödning och EU:s regelverk.
Ungefär en vecka före grisning får den svenska
gyltan eller suggan ett enskilt utrymme med halm
där hon kan boa inför grisningen. EU:s regelverk
medger undantag från regeln och här får suggan
vara utan halm om det stör utgödslingen.

I Sverige ska grisar hållas lösgående och det
är förbjudet att fixera dem i trånga burar.
Enligt EU:s regelverk är det tillåtet och mycket
vanligt att regelmässigt fixera suggan mellan
150–190 dagar om året.
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Under digivningstiden, som regel minst 28
dagar, har en svensk sugga med sina smågrisar
6 m2 att röra sig på. EUs regelverk hindrar inte
att en sugga kan hållas på en väsentligt mindre
yta, 4 m2.

SVENSKT
SVENSKTGRISKÖTT
GRISKÖTT–– DET HÅLLBARA VALET

FÖRDELAR SVERIGE:
• Frigående suggor (inburade i EU)
• 50 % större utrymme för sugga med smågrisar
• Digivningstiden hårdare reglerad
• Ingen svanskupering
• Kastrering enbart efter bedövning (inget krav i EU)
• Relativt små grisbesättningar
• Lägst användning av antibiotika i EU
• Större boxutrymme för slaktsvin
• I Sverige måste det finnas dagsljus i alla stallar
för grisar, i EU räcker det med elektrisk belysning
• Luftkvaliteten ska vara godkänd, i EU:s regelverk
finns inga gränsvärden för luftkvalitet

De flesta hangrisar kastreras före sju dagars
ålder. I Sverige får kastrering ske endast
efter bedövning av grisen. Sverige är hittills
ensamt om detta krav i EU.

En svensk gris på mellan 10–30 kilo har i
genomsnitt cirka 30 procent mer utrymme
och en slaktgris på mellan 85 och 110 kilo
över 40 procent större boxyta än i övriga EU.

I Sverige får grisarna ha sina knorrar kvar.
I många andra EU-länder klipper man av
svansarna på smågrisarna regelmässigt,
även om det är förbjudet sedan 1994.
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Låg användning
av antibiotika
Svenska djurbönder använder minst antibiotika till djur i hela EU.
Det visar den europeiska läkemedelsmyndigheten i sin årliga
kartläggning. Andelen antibiotikaresistenta bakterier i Sverige
är också mycket låg jämfört med övriga EU-länder.

SVENSKT GRISKÖTT – DET HÅLLBARA VALET

I Sverige använder vi nära 12 gånger mindre antibiotika
än genomsnittet i EU – 11,8 mg antibiotika per kilo djur
och år jämfört med 135,5 gram som snitt.
Sverige använder minst antibiotika i EU
Vår goda antibiotikastatus är frukten av ett
långsiktigt och målmedvetet arbete med
insatser av både djuruppfödare, näringens
organisationer och myndigheter tillsammans –
en samverkan som brukar kallas ”den svenska
modellen” och som uppmärksammats internationellt och som blivit ett föredöme för andra
länder att följa efter. Senast i november 2017
besökte en delegation från EU-kommissionen
Sverige för att ta del av våra kunskaper.
Besöket resulterade i en rapport som lyfter
fram det svenska antibiotikaarbetet.
Den svenska användningen av antibiotika till
djur har varit låg under många år och fortsatte
att minska under perioden 2010–2015 med
22 procent till dagens nivå 11,8 mg per kg.
Vi använder också den lägsta andelen
bredspektrumantibiotika som lättare utvecklar
resistenta bakterier. I EU står bredspektrum
antibiotikumet tetracyklin för hela 33 procent
av all antibiotikaanvändning till djur. I Sverige
är motsvarande siffra 7,8 procent. I Finland,

Danmark och Tyskland står tetracyklin för
21–28 procent av den totala användningen.
Också när det gäller veterinär användning
av två av de antibiotika som WHO listat som
mest kritiska för humanmedicinen har Sverige
en framskjuten position. Under perioden
2010–2015 minskades den veterinära användningen av dessa medel i Sverige med 80
procent. I övriga EU ökade andelen under
samma period.
Individuell behandling
För att hålla nere antibiotikaanvändningen
och risken att utveckla bakterieresistens bör
sjuka djur identifieras och behandlas individuellt. I Sverige används 90 procent av all
djurantibiotika för individuell behandling och
endast 10 procent för gruppbehandling av
djur. I EU är siffrorna de omvända. Under 2015
användes 91,2 procent för gruppbehandling
av djur och 8,6 procent för individuell
behandling.

Försäljningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i nio
europeiska länder, räknat som mg per kg skattad levandevikt.

500 mg

400 mg

300 mg

200 mg

100 mg

0 mg
Sverige

Finland

Danmark

Irland

Nederländerna

Pole

yskland

Italien

Spanien

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 2017.
2012

2013

2014

2015

Diagrammets staplar visar på skillnader mellan länderna där Danmark använder 3,5 gånger mer, Tyskland 8
gånger mer och Spanien hela 34 gånger mer antibiotika per kilo levandevikt än vad Sverige gör.
Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 2017
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Den främsta anledningen för en ansvarsfull antibiotika
användning är att minimera risken för att bakterier utvecklar
resistens mot antibiotika. Ökad användning av antibiotika
ökar risken, minskad och selektiv användning minskar den.

I Finland gruppbehandlas 40 procent och
i Danmark 60 procent av djuren. I Belgien,
Cypern, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien,
Polen och Spanien är andelen gruppbehandlade djur större än 90 procent.
Först med att förbjuda antibiotika i foder
I Sverige insåg vi tidigt riskerna med att
bakterier kunde utveckla resistens mot antibiotika och tog en ledarroll i arbetet för en
ansvarsfull användning av antibiotika till djur.
Redan 1986 förbjöd Sverige, som första land
i världen, användningen av antibiotika som
tillsats i foder för att öka djurens tillväxt –

20 år före övriga EU. Detta bruk är dessvärre
fortfarande praxis i många länder utanför EU.
Friska djur behöver inte antibiotika
Att hålla djuren friska och arbeta sjukdomsförebyggande är den vägledande principen
i Sverige. Det innebär i praktiken att djuren
måste skyddas mot smittor, att de har en
djurmiljö som är bra för djurens välbefinnande och att de får förutsättningar att
bygga upp naturlig motståndskraft mot
sjukdomar. Den goda djuromsorgen i Sverige
är kort sagt en förutsättning för vår låga
antibiotikaanvändning.

SVENSKT GRISKÖTT – DET HÅLLBARA VALET

Andel bakterier i procent som svarar positivt på antibiotika
Land
Norge
Sverige
Finland
Slovenien
Österrike
Lettland
Schweiz
Danmark
Tjeckien
Estland
Slovakien
Luxemburg
Belgien
Polen
Nederländerna
Tyskland
Kroatien
Litauen
Frankrike
Irland
Ungern
Storbritannien
Malta
Grekland
Italien
Rumänien
Portugal
Spanien
Bulgarien
Cypern

80

2
0
0
0

17
16
14

5

19

23

28

31

42
41
41
41
40
38
37
35
33

48
48
47
47
46
45

71
71

51

Ett omvänt mått på resistens är att
mäta andelen bakterier som svarar
positivt på behandling med antibiotika.
Den svenska siffran gäller år 2017 och
är från Swarm-rapporten 2018, övriga
siffror är från 2015.
Källa: EFSA och SVA.
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Positivt svar på antibiotika
Ett resultat av Sveriges återhållsamma antibiotikaanvändning är att vi har få resistenta
bakterier vid en jämförelse med andra länder.
Ett sätt att få ett mått på resistensläget i ett
land är att mäta andelen bakterier som svarar
på antibiotika. Tabellen ovan visar andelen
vanliga tarmbakterier från slaktsvin och deras
känslighet för ett stort antal olika antibiotika.
Bäst är situationen i Norge. Här svarar 80
procent av bakterierna på antibiotika. På
silverplatsen, med 71 procent känsliga bakterier hittar vi Sverige och Finland. Sämst är
Bulgarien och Cypern. Här är känsligheten 0,
det vill säga – alla bakterier är resistenta.
Läs mer i Antibiotikaskolan på svensktkött.se!

50

60

70

80

90

100 %

FÖRDELAR SVERIGE:
• Låg antibiotikaanvändning 11,8 mg per
kilo djur och år jämfört med 135,5
gram som EU-snitt.
• 90 % av de svenska grisarna får individuell behandling, i EU gruppbehandlas
91,2 % av djuren.
• Minskad användning (80 %) av de
två antibiotika som WHO listat som
kritiska, i övriga EU ökade andelen.
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Svenskt griskött
är säkert
Svenskt kött är, tack vare aktiva kontrollprogram, i praktiken
fritt från salmonella. I EU är salmonellainfektion den näst
vanligaste livsmedelsburna sjukdomen. 10–20 procent av
fallen i EU bedöms bero på smittat griskött.
I Sverige har vi nolltolerans mot salmonella
med aktiva kontrollprogram för att säkra att
smittan inte kommer in i livsmedelskedjan.
Detta arbete, som startade på 1950-talet, har
gjort att Sverige har ett unikt gott salmonellaläge i EU. Svenskt kött är tack vare detta i
praktiken fritt från salmonella.
Startpunkten för Sveriges stenhårda salmonellalinje var ett omfattande utbrott i Alvesta
1953 då 9 000 människor insjuknade. Sedan
dess tas regelbundet prover på gårdar, foder
och på djur för att säkerställa vår salmonella
frihet. Om salmonella skulle påträffas på en
gård, får djuren inte skickas till slakt och hela
gården måste saneras.
I EU finns salmonella i ungefär 30 procent
av grisbesättningarna. Tre serotyper av
salmonella dominerar i de europeiska grisstallarna. Bland två av dessa är andelen multiresistenta bakterier mellan 50 och 80 procent.
Det betyder att de är motståndskraftiga mot
flera olika sorters antibiotika och svåra att
behandla.
Vid den stora kartläggning av salmonella
förekomsten i grisbesättningar i EU som
genomfördes 2008 konstaterades salmonella
i alla länder – utom i Sverige och Finland.
Inga oönskade ämnen i svenskt griskött
I EU provtas varje år ett stort antal grisar
för att kontrollera att köttet inte innehåller
oönskade ämnen som hormoner, rester av
antibiotika och svampgifter. Svenskt kött är
bäst i klassen.
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I EU provtas i runda tal 0,05 procent av alla
grisar varje år. Under 6-årsperioden 20102015 testades cirka 800 000 djur.
Resultaten visade att i genomsnitt 0,2
procent av de testade grisarna bar på rester
av hormoner och 0,16 av proverna innehöll
antibiotika över tillåtna gränsvärden. För
mykotoxiner respektive tungmetaller var
andelen över gränsvärdena i genomsnitt
1,2 respektive 4,2 procent.
I Sverige testades under samma period
cirka 8 000 grisar. Antalet icke-godtagbara
prov från svenska grisar var i praktiken noll.
Av de 8 000 svenska proven fick endast
3 prov, 0,4 promille, anmärkning eftersom de
innehöll kloramfenikol.
Vid en närmare analys av Livsmedelsverket
visade det sig att det påträffade ämnet
bildats på naturlig väg i halm och ärendet
avskrevs.

FÖRDELAR SVERIGE:
• Antalet icke-godtagbara prov från
svenska grisar var i praktiken noll.
• Salmonella har konstaterats i alla
EU-länder utom i Sverige och Finland.
• Salmonella hittades i cirka 30 procent
av EU:s grisbesättningar.

Sverige sticker ut
vid mätningarna.
Antalet ickegodtagbara prov
från svenska
grisar var i
praktiken noll.
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Hans och Jeanette Blackert

Vi har ersatt
merparten av sojan
med egenodlad
åkerböna, det
känns väldigt bra.
Hans Blackert

Här är grisarna
och miljön i fokus
Hans och Jeanette Blackert på Vistena Askegård i Östergötland
har en vision: ”Att ta fram världens bästa griskött med största
möjliga djuromsorg och med minsta möjliga miljöpåverkan.”
De är på god väg att lyckas.
Mitt på Östgötaslätten, mellan Linköping och
Vättern, ligger Vistena Askegård. Här finns
ett av Sveriges allra bästa grisföretag med
toppresultat både vad gäller tillväxt och antal
smågrisar per sugga. Gården är en förebild
för många svenska grisföretagare.
– För oss är djuromsorgen en förutsättning
för resultaten, säger Jeanette.
Gårdens 456 suggor har rejäla utrymmen
att röra sig på. När de inte har smågrisar
får de gå tillsammans med andra suggor på
en djupströbädd av halm. Nästan allt foder
20

produceras på gården eller i samarbete med
grannar och andelen soja har skurits ned till
en tredjedel.
– Vi har ersatt merparten av sojan med
egenodlad åkerböna, det känns väldigt bra,
säger Hans Blackert. Och varje vecka kommer
två lastbilar med släp med vassle från osttillverkningen i Boxholm och med spillmjölk från
Arlas mejeri i Linköping.
Mejeriprodukterna innehåller såväl energi
som protein och ersätter både spannmål och
proteinfoder.

SVENSKT GRISKÖTT – DET HÅLLBARA VALET

Gårdens 456 suggor har
rejäla utrymmen att röra
sig på. När de inte har
smågrisar får de gå tillsammans med andra suggor på
en djupströbädd av halm.

Vistena Askegård

Vistena Askegård
Produktion: Drygt 13 000 smågrisar från
gårdens 456 suggor. 11 000 smågrisar föds
upp till slakt på gården. 2 000 smågrisar
säljs till andra uppfödare.
Antal producerade smågrisar per sugga: 29,1.
Tillväxt: 1 000 gram per dag (30–125 kilo
levande vikt).
Areal: 320 hektar brukad mark. Medelskörd
av vete: 8,5–9 ton/hektar.
Antal anställda: 5,5 personer inklusive
Hans och Jeanette Blackert.
Gården är certifierad enligt Svenskt Sigill.

– Vi får betala för fodervärdet, men får i
gengäld ett foder som grisarna tycker smakar
gott och som innehåller mjölksyrabakterier
som är bra för deras magar.
En grundtanke på Vistena Askegård är att
så långt som möjligt sluta kretsloppet. Därför
strävar man efter att vara självförsörjande
med spannmål och proteinfoder och att ta
hand om restprodukter från livsmedelsindustrin. Gödseln från gårdens grisar ingår också
i kretsloppet; den blir växtnäring till spannmål

och raps och sprids i växande gröda för
att minimera utlakningen. Grödornas
växtnäringsinnehåll analyseras med en kvävesensor och alla traktorer är försedda med GPS
för att med exakt positionsanvisning kunna
dosera toppningen med handelsgödsel efter
grödans behov.
Hans och Jeanette jobbar hårt för att minimera sin klimatpåverkan.
– Vi är delägare i ett vindkraftverk som
producerar all el vi behöver på gården,
600 000 kWh och vi har värmeväxlare i
stallarna som utnyttjar värmen i gödseln för
att värma byggnaderna, säger Jeanette.
Dessutom består allt bränsle i gårdens
traktorer till 50 procent av biodiesel och
spannmålen torkas i silos nästan helt utan
eldningsolja.
– Vi vill få till en helhet. Våra grisar är en
integrerad del av växtodlingen och vi vill ha
kontroll på hela kedjan från jord till bord,
säger Hans.
– Ett jordbruk är inte vilket företag som
helst. Att utveckla ett jordbruk är också att
förvalta en resurs för framtida generationer,
säger Jeanette.
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Gris

(Lat. Sus domestica)
ANATOMI
KOTLETTRAD MED SVÅL

ROSTBIFF
SVANS
RULLE

SPINDELSTEK

YTTERLÅR

Klassiker och nya detaljer
Det svenska grisköttet är i världsklass. Du kan välja mellan många
fina styckningsdetaljer i butiken.
Här presenteras några av dem –
klassiker och detaljer du kanske
inte provat än. Allt fler upptäcker
nya styckningsdetaljer av gris.
Det är resursklokt att ta tillvara så
mycket som möjligt av hela djuret
för att minska svinnet. Fråga gärna
personalen i butiken efter fler tips
eller titta in på svensktkött.se!
Beställ ditt eget styckningsschema på
svensktkött.se.
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BAKLÄGG

FILÉ

FRANSYSKA

INNANLÅR
SIDA

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

KARRÉ

BOG

KIND

KOTLETTKAPPA

BOGBLAD

HALSBIT

FRAMLÄGG

TJOCKA REVBEN
GRISFOT
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Griskött har
hög umami och
god kokumi
Griskött har en mycket karaktäristisk smakprofil även utan
kryddor. Grundsmakerna är hög sötma och syrlighet – som
förstärks av mycket hög umami och god munfyllighet,
kokumi. Metall- och mineraltoner finns också, liksom
nötighet, svamp- och mejeritoner.

Hur smakar griskött? Vilka ord använder vi för
att beskriva det vi upplever? Det bestämde
sig Svenskt Kött för att ta reda på. Med hjälp
av företaget Tala Smak och en professionell
testpanel testades bog, innerfilé och karré
från Pigham, Duroc och Linderödsgris. Målet
var att hitta de gemensamma smakord som
utmärker just griskött.
Kött från lika gamla djur som huvudsakligen
utfodrats med spannmål valdes ut och tillagades utan någon kryddning och sous vide.
Bogköttet tillagades helt under elva timmar
i varmluftsugn i 80°, filéerna och karrén i
cirkulator vid 65–68° i en timme och femton
minuter.
Panelen bedömde att griskött har en
mycket karaktäristisk smakprofil även utan
kryddor. Grundsmakerna är hög sötma och
syrlighet – som förstärks av mycket hög
umami och god munfyllighet, kokumi. Metalloch mineraltoner finns också, liksom nötighet,
svamp- och mejeritoner.
Den styckdetalj som fick flest positiva
omdömen var bogen följt av filén och karrén.
Bogköttet hade mest smak med hög umami
och munfyllighet. Köttets textur fick också
höga värden på grund av mörhet, saftighet
och strukturell tydlighet.
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Kryddor och tillbehör
Förutom salt och peppar är det ljusa grisköttet tacksamt att kombinera med syrliga
och fruktiga smaksättare som till exempel
äpple, apelsin, lök, ingefära och katrinplommon eller annan torkad frukt.
I marinader och grytor passar det även
med vitt vin, soja och strimlat skal av citron
eller andra citrusfrukter. Lite salt i marinaden
ger en lätt rimning som gör köttet saftigare,
marinera i 1–2 timmar.
Örtkryddor som salvia, timjan, dragon,
rosmarin och persilja är fina till griskött.
Örterna kan också ge smak åt köttet i stekpannan. Lägg i ett par kvistar timjan eller
rosmarin och låt dem steka med.
Alla sorters grönsaker, lök och rotfrukter
passar till griskött. Välj grönsaker och
rotfrukter efter säsong och använd dem både
i grytor och soppor och som tillbehör.
Läs mer på köttskolan.se eller i broschyren
Köttskolan griskött som finns att ladda ner
eller beställa på svensktkött.se.
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Det ljusa grisköttet är tacksamt att kombinera med
syrliga och fruktiga smaksättare som till exempel
äpple, apelsin, lök, ingefära och katrinplommon.
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OM JOHAN BACKÉUS
• Född 27 februari 1986 och uppvuxen
på en liten gård sydväst om Sundsvall.
Han har arbetat på flera av Stockholms
allra bästa krogar: Gondolen,
Restaurang BAR och Restaurang Lux
Stockholm och Aveqia.
• Har kommit till final i Årets Kock, det
svenska mästerskapet i professionell
matlagning, fem av sex gånger, vunnit
två silver (2013 respektive 2016). 2017
vann han guldmedaljen och korades till
Årets Kock 2017.
• Vill att det ska vara tydligt vad man
äter och att råvarorna ska vara i fokus.

Johan Backéus,
Årets Kock 2017
Svenskt griskött är favoritköttet när Johan Backéus,
Årets Kock 2017, får välja: ”Jag älskar griskött,
det är så användbart och har helt unika smaker.”
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Johan Backéus är en av Sveriges mest rutinerade tävlingskockar. Lika självklart som
att griskött är Johans förstahandsval, lika
självklart är att det ska vara svenskt griskött i
hans kök.
– Jag vill att fler ska få upp ögonen för
svensk djurhållning och bara efterfråga
svenskt griskött i butik, säger Johan. Svenska
grisar har ju det så mycket bättre och så
använder man minst antibiotika i hela EU.
Någon direkt jämförelse mellan hur svenskt
och importerat griskött smakar har han inte
gjort. Men han gillar smaken på svenskt griskött som han tycker har en hög kvalitet.
– Man blir ju förstås också påverkad av hur
grisarna har det, säger Johan.
Stekt fläsk en favorit
Han är uppvuxen på en liten gård, i
Norrlindsjö sydväst om Sundsvall.
– Mamma och pappa var inga riktiga
bönder, men vi hade ett par grisar, höns och
får till husbehov. Och vi var på så vis självförsörjande med kött från djur som vi visste hade
haft ett bra liv, säger han.
Mamma Ingalill gjorde inte sällan den
klassiska husmansrätten, stekt fläsk med
potatis och löksås.
– Det är fortfarande en favorit, säger
Johan. Jag tror att det är enkelheten: Rimmat
sidfläsk, buljongtärning, grädde, stekt lök. Och
så mycket smak.
Och när farmor trillade köttbullar skulle det
alltid vara fläskfärs i smeten.
– Det är något speciellt med griskött, en
smak som inte kan skapas med något annat
kött.
Bräserad och friterad grissvål är två av
Johans andra favoriter. Liksom de smaker som
kommer fram när man kör en grissida i 90°
ugnsvärme över natten, eller en rejäl bit karré,
tillagad på samma sätt, eller fläsklägg som får
bakas länge i ugn i sitt eget fett, smör eller
buljong och serveras med exempelvis ramslök
och vitlök.
– Griskött ger så mycket smaker, det
insprängda fettet är en fantastisk smakbärare,
säger han.

Griskött ger så mycket smaker,
det insprängda fettet är en
fantastisk smakbärare.
Från tryne till knorr
Johan är en tydlig ambassadör för att hela
grisen ska användas och han menar att de
som bara väljer filén går miste om de bästa
bitarna.
– Filé låter fint i mångas öron, men det är
i detaljerna med insprängt fett som i lägget,
bogsteken, karrén eller i kotletten med svålen
kvar, som smakerna finns. Det är där du hittar
de unika smakerna som inte finns i något
annat kött. Och det är detta som gör att jag
räknar griskött till mina favoriter.
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Svenska korsningar
ger unika smaker
Svenskt griskött hålls av många som det bästa för smakens och
saftighetens skull. Den svenska aveln har i hög grad bidragit till
den karaktäristiska svenska smaken på grisköttet.
Den absoluta merparten av Sveriges grisar är
treraskorsningar där moderrasen alltid är en
korsning mellan Lantras och Yorkshire medan
faderrasen antingen är Hampshire eller Duroc.
I Sverige dominerar den svarta Hampshiregalten med rasens karakteristiska vita band
runt bogen. Hampshire står för 76 procent av
korsningarna i Sverige. Hampshiregaltarna bär
på den dominanta RN-genen, som ger djuren
bättre tillväxt och högre köttprocent. Köttet
får efter slakt ett något lägre pH (5,4). Detta
gör att köttet i flera tester upplevs som saftigare, mörare, syrligare och med en starkare
köttsmak.
Duroc står för cirka 24 procent av de
svenska korsningarna. Duroc-galten är gyllenbrun och har en högre andel röd muskulatur och en muskelförbränning som är mer
baserad på fett än glykogen. Rasen har därför
en högre andel intramuskulärt fett, vilket
bidrar till smaken eftersom fett är en viktig
smakbärare.
Duroc-köttet har ett signifikant högre pH
(5,6) än Hampshire. Duroc har också en högre
vattenbindande förmåga vilket kan vara en
fördel vid charktillverkning.
Utöver Hampshire och Duroc finns även
enstaka uppfödare av Berkshirekorsningar
och traditionella lantraser som exempelvis
Linderödssvin eller ungerskt ullsvin Mangalica.
Sveriges stora andel Hampshire är unikt i EU
där andra grisraser dominerar. I stora delar av
övriga EU, exempelvis i Tyskland, dominerar
rasen Pietrain som har andra egenskaper.

Rapsgris
Scan har utvecklat ett koncept där grisarna
får närodlad raps i fodret för en högre halt av
Omega-3 i köttet. Grisarna är treraskorsningar
av Lantras, Yorkshire och med Hampshire
som faderras. Grisarna föds upp på utvalda
svenska gårdar och köttet är gårdsmärkt.
Guldgris
Flera privatslakterier som A J Dahlberg
Slakteri, Dalsjöfors Kött, Ginsten Slakteri, KLS
Ugglarps och Skövde Slakteri/Gudruns står
bakom konceptet Guldgris. Grisarna är treraskorsningar av Lantras, Yorkshire och med
norsk Duroc som faderras och grisarna föds
upp på utvalda gårdar.
Exceptionell Råvara
Exceptionell Råvara är en förening där
Sveriges bästa kockar möter Sveriges bästa
bönder för att tillsammans utveckla nästa
generation av exceptionella svenska mat
råvaror. Regelbundna smakmöten hålls där
deltagarna gemensamt diskuterar smak,
konsistens, doft och utseende på utvalda
produkter. Samtalen kockar emellan ger en
bild av vad en exceptionell råvara kan vara.
Samtidigt ökar modet hos producenterna när
de möter kockar som är villiga att betala för
exceptionella råvaror.
Flera svenska griskoncept har belönats
med utmärkelsen Exceptionell Råvara.

foto HKScan
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Moderras: Lantras och Yorkshire

Faderras: Duroc

Faderras: Hampshire
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Certifierat
Svenska grisproducenter måste ha certifierat sin produktion
enligt reglerna i Grundcertifiering Gris för att få leverera till
svenska slakterier. Det är ett minimikrav.
Grundcertifiering Gris
Grundcertifiering Gris infördes 2010 och
innehåller detaljerade regler om bland annat
stallmiljö, djuromsorg och smittskydd i
enlighet med svensk lagstiftning. Ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar att
reglerna följs genom revision på gården. Alla
konventionella grisar som skickas till slakt
måste vara grundcertifierade sedan födseln.

EU-ekologiska grisar
Här måste minst 20 procent av fodret produceras på den egna gården eller tillsammans
med en granne. Grisarna måste ha tillgång till
utevistelse men det ställs inga krav på bete.
Grisarna kan vistas utomhus på en betongplatta. Det är förbjudet att använda syntetiska
aminosyror. Smågrisarna får inte avvänjas
förrän efter tidigast 40 dagar.

IP Sigill Gris
En något mer omfattande certifiering än
grundcertifieringen erbjuds via Svenskt Sigills
certifiering IP Sigill. Reglerna kräver lite mer
när det gäller djuromsorgen, bland annat har
man utvecklat särskilda djurvälfärdsindikatorer för att ytterligare minimera risken för
skador.

KRAV-ekologiska grisar
Utomhusvistelse på betongplatta godtas
inte. Grisarna ska hållas på riktigt bete under
minst 4 månader så snart mark- och väder
förhållanden tillåter det. Grisarna ska ha
tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka
på betet under den varma årstiden. Minst 50
procent av grisarnas foder måste produceras
på den egna gården eller via foderavtal med
en granne.

IP Sigill Gris Klimatcertifiering
För att bli klimatcertifierad måste uppfödaren
vidta särskilda åtgärder för att minska utsläppen
av växthusgaser från produktionen. Andelen
soja i fodret får exempelvis inte överstiga 5
procent. Bara förnyelsebar el får användas och
70 procent av fodret måste vara producerat på
gården eller i samverkan med en granne.

Flera svenska griskoncept har belönats med
utmärkelsen Exceptionell Råvara.
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Elisabeth Olsson
inseminerar en av
gårdens gyltor.

Matrester från livsmedelsindustrin, som
till exempel bröd, mjölk, glass och chips
används i utfodringen av grisarna.

Ingemar Olsson

Alkvetterns gård i
Värmland

Alkvetterns herrgård
Produktion: 600 suggor varav en fjärdedel
föder smågrisarna på en annan gård. Drygt
5 000 smågrisar föds upp på gården till
slakt, resten säljs som 30-kilos grisar till
andra uppfödare. 30 tackor för att hålla
naturbeten öppna.
Areal: 600 hektar åker varav 110 hektar
arrende och 880 hektar skog.
Antal anställda: Fem personer utöver
Ingemar och Elisabeth Olsson.

En viktig del av
kretsloppet.

Här får grisarna
bröd och mjölk
På Alkvetterns herrgård i södra Värmland består grisarnas
foder till 50 procent av rester från livsmedelsindustrin:
Bröd, mjölk och jäst från öltillverkningen.
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Jag brinner för att få fler att se
fördelarna med svenskt griskött,
hur gott och klimatsmart det är.
Ingemar Olsson

– Grisen är mycket mer klimatsmart än vad
folk tror och en viktig del av kretsloppet,
säger Ingemar Olsson, ägare till gården och
ordförande för Sveriges Grisföretagare.
När Grisföretagarna hade årsmöte 2018 fick
de 200 delegaterna fylla i en enkät om hur
många som använde rester från livsmedelsindustrin. Det visade sig att 50 procent tog
till vara restprodukter som bröd, mjölk, glass,
chips och havremjölk.
– Vi är ungefär 800 heltidsbönder som
föder upp grisar i Sverige och min bedömning är att ungefär hälften av oss utnyttjar
denna resurs som annars blivit råvara i
biogasanläggningar.
Minskat spill från livsmedelsindustrin
Någon gratislunch är det inte. De flesta får
betala för fodervärdet, men vinsten är ett
smakligt foder och ett minskat spill från
livsmedelsindustrin.
– Det är betydligt klyftigare att förvandla
restprodukterna till gott griskött, säger
Ingemar. Sen kan man göra biogas av grisgödseln. Det gör dessutom att grisköttet blir
mer klimatsmart.
Hittills har ingen räknat på vad detta
betyder, men svenska forskare kartlägger
den svenska grisens klimatavtryck och
kommer då att beakta både den höga svenska
tillväxten och utnyttjandet av rester från
livsmedelsindustrin.
– Jag är övertygad om att griskött är minst
lika klimatsmart som kycklingkött, säger han.
Egenodlade proteingrödor
Ingemar Olsson har som ordförande för
Sveriges Grisföretagare mellan två och tre
resdagar per vecka. Och han har besökt
många grisstallar både i Sverige och
utomlands.
– Jag är väldigt stolt över den svenska grisuppfödningen och att vi genom förebyggande
smittskydd och en god djuromsorg kan ha
den lägsta antibiotikaanvändningen i hela EU.
I många länder har man bokstavligen byggt
fast sig i ett antibiotikaberoende, säger han
och fortsätter:

– I Nederländerna har många stall en behållare för antibiotika kopplat till ingående vatten
i stallarna. Blir något djur sjukt, medicineras
hela stallet, istället för det individuella djuret.
Det är vansinne.
Liksom många av sina kollegor har Ingemar
ersatt soja med egenodlade proteingrödor.
– Jag odlar 60 hektar ärter och kan därmed
ersätta mycket soja i grisfodret, det är också
något som måste värderas i klimatkalkylen,
säger han.
– Jag brinner för att få fler att se fördelarna
med svenskt griskött, hur gott det är och hur
klimatsmart. Som det är nu har grisköttet
kommit lite i kläm mellan nötkött och fågelkött. Det vill jag ändra på, säger Ingemar.

”Jag är väldigt stolt
över den svenska
grisuppfödningen
och att vi genom
förebyggande
smittskydd och en
god djuromsorg
kan ha den lägsta
antibiotikaanvändningen i hela EU.”
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Allt fler vill ha
svenskt kött
Allt fler konsumenter köper svenskt kött och har ett gott
förtroende för de svenska djuruppfödarna. Den tydliga
ursprungsmärkningen Kött från Sverige har också bidragit
till att fler konsumenter gör medvetna val i butik.
Det svenska köttet har fått en allt starkare
ställning på marknaden. Ett viktigt skäl är
att kunskaperna om den svenska djurhållningen ökat hos konsumenterna. Två av tre
känner idag till att svenska bönder använder
minst antibiotika i EU. Ursprungsmärkningen
”Kött från Sverige” har också bidragit till
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fler medvetna val i butik. Det visar en stor
konsumentundersökning som YouGov gjort
på uppdrag av Svenskt Kött.

Fakta om undersökningen: Undersökningsföretaget YouGov genomförde undersökningen på uppdrag av Svenskt Kött den 9–12 februari
2018. Ett representativt urval om 1 009 konsumenter intervjuades.
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Här hittar du några av de viktigaste
resultaten från undersökningen:

Ursprung viktigt för konsumenterna
(2011 års siffror inom parentes)

72 % tittar alltid efter ursprungsland (66 %)
66 % är beredda att betala mer för svenskt kött (53 %)
60 % förstår varför svenskt kött är dyrare (54 %)
59 % tycker att svenskt kött håller högre kvalitet
än utländskt (41 %)

5

Kännedomen om
ursprungsmärkningen
Kött från Sverige har ökat
och allt fler väljer svenskt
kött och svenska charkuterier.

55 % köper endast svenskt kött (40 %)

86 % känner till märkningen ”Kött från Sverige”.

De 5 viktigaste skälen att betala mer
för kött som styckad råvara

76 % vet att de köpte svenskt kött vid det senaste
köptillfället (71 % 2011).

1. Att det är säkert, och fritt från skadliga ämnen: 73 %

75 % vet också att köttråvaran var svensk i den
charkuteriprodukt de köpte senast. Det är en kraftig
ökning jämfört med 2013. Då var andelen 59 %.

2. God djurhållning: 69 %
3. Restriktiv användning av antibiotika: 67 %

69 % vill att köttråvaran i charkuterier ska vara svensk
jämfört med 61 % 2013.

4. Att det är färskt: 66 %
5. Att det är svenskt: 65 %

% 71%

Kunskaperna om antibiotika ökar hos svenska konsumenter

är mycket positiva till svenskt kött

75 % håller med om att en restriktiv användning av antibiotika
minskar risken för uppkomst av resistenta bakterier.

Andelen konsumenter som har en
ganska eller mycket positiv inställning
till svenska djuruppfödare var 71 % vilket
är ungefär samma nivå som tidigare.
Andelen som har en mycket positiv
inställning har dock ökat kraftigt, från
19 % 2011 till 28 % 2018.

75 % känner oro för att antalet resistenta bakterier ökar i världen.
69 % är beredda att betala mer för kött som fötts upp med en
låg användning av antibiotika.
63 % håller med om att svenska bönder använder mindre
antibiotika till lantbrukets djur än något annat land i EU.

Allt fler väljer att enbart köpa svenskt kött
Svenska konsumenters attityd till svenskt kött har stärkts över tid.
Allt fler väljer att enbart handla svenskt kött och svenska charkuterier.

55

65 %

av konsumenterna anser att djuruppfödningen i Sverige är bättre för
djuren än vad den är i övriga EU.

55 %
2018

50
45
40
% 35

40 %
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År 2011
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2014

2015

2016

2017

2018
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Om ursprungsmärkningen Kött från Sverige
Märket Kött från Sverige är en ursprungsmärkning för
svenska kött- och charkprodukter. Märket används både
på styckat kött och på charkuterier som korv.
Kraven för att få använda märket är enkla och tydliga:
• Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
• All förädling och förpackning sker i Sverige.
• All köttråvara är 100 procent svensk, även i
sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
Bakom ursprungsmärkningen står Livsmedelsföretagen,
Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund.
Ursprungsmärkningen Kött från Sverige administreras av
Svenskmärkning AB.
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Svenskt kött är det hållbara valet. För dig, för bonden, för klimatet och för Sverige.
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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 broschyrer, styckningsscheman
och mycket annat.

