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Sommaren 2018 gav en försmak 

av framtiden

Sommaren 2018
Normalsommar vid sekelskiftet 

vid en uppvärmning i Sverige 

mellan 2-4 grader

Normalsommar vid sekelskiftet 

vid en uppvärmning i Sverige 

mellan 3-7 grader

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-sommar-en-glimt-av-framtiden-1.139568?l=null

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-sommar-en-glimt-av-framtiden-1.139568?l=null


Utsläppen måste börja minska 

nu!



Vi förlitar oss således på 

framtida ”negativa utsläpp”

Källa: Anderson and Peters (2016) The trouble with negative emissions.



De rikaste 10% står för 50% av

utsläppen

Source: Oxfam



Medelsvensken orsakar utsläpp 

på 11 ton CO2e per år

• 1 ton CO2e från bilåkandet

• 1 ton CO2e från flyget

• 1 ton CO2e från köttet

• 2 ton CO2e från kosten totalt

Källa: Naturvårdsverket och Röös et al. 2015. Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects.
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Betydligt högre klimatpåverkan 

från animaliska livsmedel

Källa: Röös. 2012. Mat-klimat-listan Version 1.1 (karakteriseringsfaktor metan 34)
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Utsläpp av växthusgaser från 

jordbruket

Koldioxid Metan och lustgas

Energianvändning

Lustgas, koldioxid

Utsläpp från mark

Metan

Fodersmältning Gödselhantering

Koldioxidekvivalenter (100-årsperspektiv) CO2e = CO2 * 1 + CH4 * 34 + N2O * 298



Hur kan metan från kor orsaka 

klimatpåverkan när det ingår i 

ett kretslopp?

Källa: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2015/11/kor-i-kretslopp.html

Fossila 

bränslen

CO2

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2015/11/kor-i-kretslopp.html


Skillnad metan och koldioxid

• Koldioxidutsläppen orsakar lägre uppvärmning på 
kort sikt men finns kvar under lång tid -> 
koldioxidutsläppen måste minska till noll för att 
temperaturmål ska nås

• Metan orsakar mycket uppvärmning i ett kort 
tidsperspektiv men bryts ned efter ca 12 år -> 
konstanta utsläpp ökar inte uppvärmningen 
ytterligare



Kolinlagring i mark är viktigt 

men kan inte kompensera för 

idisslarnas utsläpp 

Källa: Röös et al 2019. Kor, klimat och kolinlagring. EPOK, SLU.

• Svensk betesmark lagrar in cirka 0,1-0,3 
Mt CO2 per år

• Svensk åkermark lagrar in cirka 2,4 Mt CO2

per år

• De svenska idisslarna släpper ut cirka 6 Mt 
CO2e per år

• Den svenska konsumtionen av kött orsakar
utsläpp på 10 Mt CO2e per år

Svenskt medelnötkött

Metan

Koldioxid

Kolinlagring

Lustgas



Köttkonsumtionen i Sverige 

behöver minska drastiskt

• Ca 85 kg kött per år (slaktkroppsvikt)

• Dubbla världsgenomsnittet

• Ökat med 70 procent sedan 60-talet

• Hög konsumtion av nötkött jämfört med andra EU-
länder – hälften är import

• 70 procent av männen och 40 procent av kvinnorna 
äter mer rött kött än vad Livsmedelsverket 
rekommenderar av hälsoskäl (max 500 g i veckan)



Hur mycket behöver 

köttkonsumtionen minska då och 

är gris och fjäderfä en lösning?

Foto: iStockphoto



Miljö mycket mer än klimat

KLIMAT

BIOLOGISK MÅNGFALD

KEMISK BEKÄMPNING

VATTENANVÄNDNING

Foto: iStockphoto, Ola Jennersten, WWF. Anna Wallenbeck, SLU.



Högre ekotoxicitet för de 

enkelmagade djuren

Källa: Nordborg et al. 2017. Freshwater ecotoxicity impacts from pesticide use in animal and vegetable foods produced in Sweden.

Samt att de äter vad vi skulle kunna äta direkt!



Idisslarna fyller en viktig roll 

som naturvårdare av våra 

betesmarker

Foto: Adam Arnesson, Jannelunds gård, Örebro. 

Vad blir det för kost 
om vi begränsar 

djuruppfödningen till 
betesmarker och 
restprodukter?



Tänk dig följande system:
• Betesmarkerna används för kött- och mjölkproduktion

• Grisar och fågel föds upp på restprodukter

• Åkermarken ska användas för i första hand mat, men även  
vinterfoder till betesdjur och foder för att kunna utnyttja 
restprodukterna behövs

• Kosten ska vara näringsriktig (enligt NNR)

• Kosten får inte ta mer än 0,21 hektar åkermark per person i 
anspråk – vi ska föda 13,5 miljoner människor

• Allt utom kaffe, te, tropiska frukter och nötter produceras i 
Sverige

• Förnybar energi (biogas) till jordbruket produceras från gödsel, 
matavfall och vall

Källa: Röös. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets.





Sammanfattningsvis

 Köttkonsumtionen i länder där konsumtionen är hög 

måste minska drastiskt

 Men också helt nödvändigt att förbättra produktionen 

och minska svinnet

 Olika köttslag påverkar miljön på olika 

sätt – naturbeteskött är det enda som har

en positiv påverkan på biologisk mångfald (dock 

fortfarande klimatbelastande). 



Hållbarhet mycket mer än miljö

 Antibiotikaanvändning

 Markbördighet

 Säkra och hälsosamma livsmedel

 Djurvälfärd

 Olika sociala aspekter

Foto: Anna Wallenbeck, SLU.



Tack!
elin.roos@slu.se


