
Svenskt kött – hållbar produktion och 
konsumtion. Johanna Sandahl, vice ordf 
 



Jordbruket och miljön 

• Biologisk mångfald 

• Kemikalier 

• Klimatpåverkan och klimatanpassning 

• Växtnäring – kväve och fosfor 

• Mark – användning och kvalitet 

• Vatten 
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Business 
as usual is 

not an 
option! 
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• Fokusera på tre planetära gränser, stor koppling till 
köttproduktion och konsumtion 

– Den globala markresursen 

– Klimat 

– Biologisk mångfald 

• Bete, foder inte bra med importerad soja.  
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Ökat tryck på markresursen 

• Allt fler munnar ska mättas 

• Nya odlingsförhållanden pga 
klimatförändringarna 

• Ändrade matvanor 

• Energigrödor, fibrer 

• Urbanisering  
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Ökat tryck på markresursen 

Globalt används ca 50% av åkerarealen 
till foderproduktion 

 

⇒ Vända trenden: minska 
köttkonsumtionen 

⇒ Använda markresursen klokt: 
producera kött där det bäst lämpar sig, 
t.ex. i Sverige 
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Klimat: Utsläppskurva för att 
klara 2-gradersmålet 
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Biologisk mångfald 

Betesmarker viktiga för den biologiska 
mångfalden  

⇒Bibehålla/öka arealen betesmark. 
Stimulera naturbete.  

Bekämpningsmedel hot mot biologisk 
mångfald 

⇒Stimulera till köttproduktion utan 
foder framställt med 
bekämpningsmedel 
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Slutsats 

Ur Naturskyddsföreningens jordbrukspolicy: 

Naturskyddsföreningen anser: 

”att genomsnittskonsumtionen av animaliskt protein i medel- 
och höginkomstländer ska minska avsevärt. En hållbar 
köttproduktion förutsätter inte bara minskad konsumtion utan 
även val av kött från betande djur och djur uppfödda på 
restprodukter samt undvikande av kött från djur som fötts upp 
på sådant som människor kan äta direkt. Svenska 
konsumenter bör i första hand välja svenskt kött från 
betande djur i ekologisk produktion, alternativt från 
naturbetesmarker.” 
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Hur?  

• Lagstiftning? 

 

 

• Information?  

 

 

• Priset/ekonomiska styrmedel?  
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Ekonomiska styrmedel 
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Ekonomiska styrmedel 

Priset är viktigt! 

Mål: styra mot minskad totalkonsumtion där importerat kött 
står för minskningen.  

 

Skatt på animaliska livsmedelsprodukter  

+ 

Stärkta miljöersättningar, kopeng etc  

= SANT?  
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