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Sammanfattning
Skogsskövling och stora utsläpp av metangas, så ses nötköttsproduktionen av många idag. Tillsammans
med kopplingar till hälsoproblem som cancer och hjärt-, kärlsjukdomar samt etiska djurrättsfrågor har
nötköttet blivit ett omstritt ämne i media de senaste åren. Med den allt större medelklassen ökar
efterfrågan på nötkött och idag släpper nötköttsindustrin i världen ut totalt 16% mer växthusgaser
jämfört med 1977. I Sverige står nötköttsproduktionen för 3% av landets totala utsläpp av
växthusgaser. Miljömedvetenheten och intresset för miljön är relativt stor i Sverige. En positiv
inställning till att minska nötköttskonsumtionen finns idag hos allmänheten vilket är ett steg vi måste
ta för att minska miljöpåverkan från nötköttet. Men det finns samtidigt andra åtgärder som kan minska
påverkan från det nötkött vi producerar. Att välja en naturbetesproduktion minskar behovet av
kraftfoder och bidrar till vårt öppna landskap med viktiga ekosystem och rekreationsområden. Att
inkludera träd i beteshagarna kan sänka utsläppet av växthusgaser, mätt som koldioxidekvivalenter
(CO2e), med ca 20 kg per kg kött. Skulle vi minska vår nötköttskonsumtion till 300 gram per person
och vecka skulle vi kunna vara helt självförsörjande på nötkött och därmed inte bara kunna kontrollera
utsläpp av växthusgaser men även djurhållning och kemikalieanvändning inom branschen.
Nyckelord: Köttproduktion – Växthusgaser – Nötkött

Abstract
Deforestation and massive methane gas pollution is the way many people think of beef production
today. Together with connections to health issues such as cancer and heart disease and animal rights,
beef has become a controversial subject in media over the last years. The demand for beef is growing
together with the growing middleclass and today the beef industry globally releases 16% more
greenhouse gas compared in 1977. In Sweden, beef production stands for 3% of the country’s total
greenhouse gas emissions. Environmental awareness and the interest for environmental questions are
relatively high in Sweden. A positive attitude of lowering beef consumption is seen in Sweden, which is
a step we need to take to lower the environmental impact from. There are also other important
factors to lower the environmental impact from beef produced in Sweden. Beef production mainly
based on grazing on natural pastures lowers the need of concentrated feed and contributes at the same time
of the maintenance of the open landscape, with their specific ecosystems and recreational zones. To
include trees in pastures can lower the greenhouse gas emission, measured as carbon dioxide equivalents
(CO2eq), with 20 kg per kg beef. To be self-sufficient we would need to lower our beef consumption to
300 grams per person and week and thereby not only control greenhouse gas emissions but also
animal husbandry and use of chemicals within the industry.
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Introduktion
Nötkött är ur både miljö- och hälsoperspektiv ett hett omdiskuterat ämne i dagens samhälle.
Uppfödning av nötkreatur släpper årligen ut växthusgaser1 som totalt motsvarar 2,5 miljarder ton
koldioxidekvivalenter2 (CO2e). Uppfödningen står även för delar av den pågående skogsskövlingen
och markförändringen vilka annars är viktiga koldioxidsänkor3 (Gerber m.fl. 2013). När man avverkar
för att skapa plöjd åkermark där man odlar sojabönor och andra grödor till foder minskar upptaget
av koldioxid. Nötköttets stora klimatpåverkan kommer främst från dess utsläpp av den starka
växthusgasen metan, CH4 (Livsmedelsverket 2018). Alternativa metoder till den konventionella
nötproduktionen är ekologisk uppfödning av nötkreatur eller naturbetande nötkreatur. Med naturligt
gräsbetande nötkreatur fås artrika öppna ängsmarker i stället för artfattiga åkrar med spannmål som
sedan utfodras till djuren (Barnes 2011). Nötkött står för 41% av det totala utsläppet att växthusgaser
från djurhållning. Studier visar att Ekologiskt producerat nötkött bidrar med 7% mindre växthusgaser
är konventionellt producerat. Detta på grund av det minskade utsläppet av koldioxid och kväveoxider
från syntetiska gödningsmedel (de Vries m.fl. 2015).
I Sverige finns det, generellt sett, tre olika typer av nötkött; konventionellt, ekologiskt och
naturbeteskött. Konventionellt4 nötkött kommer från kor uppfödda på konventionellt odlat foder. För
ekologiskt nötkött krävs att djuren föds upp på en ekologisk5 gård, att de har tillgång till utomhusvistelse
så ofta som det är möjligt och att allt foder är ekologiskt och kommer från den egna eller närliggande
gårdar. Antalet djur per hektar betesmark skall minimeras så att marken inte påverkas negativt av t.ex.
erosion eller liknande (European commission 2018). För naturbeteskött skall djuren beta minst 50% av
betesperioden på naturbetesmarker6 (WWF 2012). Minst 70% av foderstaten7 skall bestå av
grovfoder8. Endast stut9 och kviga10 används som naturbetesdjur i Sverige idag (Sigill kvalitetssystem
2016).
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Gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning och bidrar på så sätt till växthuseffekten.
Utsläppen av en mängd gas beräknat på dess växthuseffekt motsvarande effekten av CO 2.
3
Upptaget av CO2 vid tillväxt av vegetation.
4
Traditionellt, för dagens standard, producerat
5
Certifierad för att uppnå vissa krav gällande bekämpningsmedel, gödsel osv.
6
Mark som inte gödslas eller direkt bearbetas av människan.
7
Den blandning foder som ges till ett djur.
8
Bete, hö, ensilage, halm, majs eller grönfoder.
9
Kastrerad ungtjur
10
Hona av nötkreatur över ett år som inte kalvat.
2

2

Efterfrågan på ekologiska köttprodukter ökar stadigt och ger inte bara en minskad påverkan på jorden
utan även en slutprodukt med högre kvalitet. Ekologisk odling strävar efter att bevara mark och
ekosystem och undvika påverkan från kemiska produkter. Naturbetesdjur tar detta ett steg längre.
Med djur till största del uppfödda på gräs och vallbete minimeras fodertransport, användning av
kemiska bekämpnings- och gödningsmedel samtidigt som viktiga öppna ängsmarker bevaras.
Med ökad inkomst hos befolkningen ökar även efterfrågan på kött av hög kvalitet. En amerikansk
studie visar att den ökade konsumtionen av nötkött idag bidrar till 16% mer CO2e jämfört med 1977
(Capper 2012).

Syfte
Syftet med denna undersökning är att ta fram fakta och jämföra konventionellt producerat nötkött
med miljöanpassad nötköttsproduktion. Undersökningen skall visa på i huvudsak utsläpp av
växthusgaser. Att titta på skillnaden i produktionsmängd per yta samt om Sverige skulle kunna
täcka behovet av nötkött enbart med produktion av endast det minst miljöpåverkande alternativet.
Syftet är även att se på konsumenternas inställning till de olika miljöanpassade metoderna för
produktion av nötkött.

Metod och material
Primärt gjordes en litteraturstudie av vetenskapliga publikationer inom området. Vidare samlades
relevant utsläppsdata in främst från rapporter från svenska myndigheter. Beräkningar av mängder
producerade växthusgaser för olika nötkreatur gjordes sedan och jämfördes med varandra.
Areal av äng och betesmark togs fram genom Jordbruksverkets databas TUVA: val markslag,
äng/betesmark/möjlig äng.
En enkätundersökning har även gjorts med hjälp av EasyQuest som delats primärt via sociala medier.
Resultatet från enkäten har analyserats med hjälp av Excel pivottabell. Undersökningen har använts
för att få en bild av efterfrågan på nötkött i Sverige.

Resultat
Generellt var intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor hos undersökningsdeltagarna stort. Över 90%
av kvinnorna och 74% av männen uppger att de har ett intresse för miljöfrågor. Detta påverkar även
kunskapsnivån om nötköttets miljöpåverkan men verkar förvånande nog inte vara grund för valet av
typ av nötkött man väljer att handla. Dock minskar inverkan av priset vid köp av nötkött i takt med att
kunskapsnivån ökar. Priset är dock den viktigaste faktorn för dem utan ett generellt miljöintresse. En
tydlig koppling finns mellan intresse för miljöfrågor och hur ofta man äter kött. Ett större intresse ger
generellt en lägre köttkonsumtion. Även könet kan spela roll på mängden konsumerat nötkött. En
fjärdedel av kvinnorna uppger att de inte äter kött medan endast 13% av männen uppger
motsvarande. Strax över en tredjedel av männen uppger att de äter kött mer än 3 gånger i veckan
vilket endast 10% av kvinnorna gör. Varken ålder eller inkomst har någon koppling till frekvens i
nötköttskonsumtionen. En tredjedel av respondenterna i undersökningen till detta arbete ansåg att
deras kunskapsnivå om skillnaden mellan de olika typerna av nötköttsproduktion var låg.
Konsumtionen av nötkött i Sverige har ökat stadigt under det senaste årtiondet men minskade från
2016 till 2017 till 24,5 kg produkt med ben per person och år, se figur 1 (Jordbruksverket 2018).
Totalt var konsumtionen 247 000 ton varav importerat nötkött stod för drygt hälften, 135 000 ton. Den
inhemska produktionen var 132 000 ton varav 20 000 ton exporterades. Jordbruksverket anger att
andelen svenskt nötkött var 53,5%, borträknat exporten, se figur 2 (Jordbruksverket 2018).
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Nötköttskonsumtion i Sverige

50

2017
Totalt per år 1000 ton

Kg per person och år

Figur 1. Förbrukning av nötkött i Sverige total (1000 ton) och per person (kg) efter årtal, produkt med ben (Jordbruksverket
2018).
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Figur 2. Procentuell andel svenskproducerat nötkött av den totala nötköttskonsumtionen i Sverige efter årtal
(Jordbruksverket 2018).
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Figur 3. Total mängd importerat och exporterat kött i Sverige efter årtal, 1000 ton (Jordbruksverket 2018)

Nötköttsproduktionen i Sverige står för 3 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, figur 4
(Statistiska centralbyrån 1,2 2017). Utsläppsmängden kan bero på flera faktorer, bl.a. djurets livslängd,
uppfödningstyp och hagens utseende (figur 5). Tabell 1 och 2 visar foderstat samt utsläpp av
växthusgaser per fodertyp för de olika uppfödningsmodellerna. Ekologiskt producerat spannmål har
något lägre utsläppsnivå än konventionellt samtidigt som de ekologiskt uppfödda djuren har en
liknande slaktålder och vikt. En studie från 2012 visar att nötköttsproduktion med djur som betar i
trädlösa hagar släpper ut ca 20 kg CO2e per kg kött. Nettoutsläppet kan minskas till nära noll om
djuren betar på marker med träd, förutsatt att konstant tillväxt sker. Detta på grund av trädens stora
förmåga att lagra kol (Kumm 2013).

Utsläpp kt CO2e i Sverige
Totalt alla sektorer

Jordbrukssektorn

46072,3
Nötköttsproduktion

6879,2

1424,8

6879,2

Figur 4. Utsläpp 1000 ton CO2e i Sverige 2016 efter sektor (Statistiska centralbyrån 1,2 2017)
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Tabell 1. Foderstat, slaktålder och slaktvikt för konventionell, ekologisk och naturbetesdjur (Hansson & Hessle 2003, Jamieson
2010, Mellberg 2000). *Naturbetesdjur med viss komplementutfodring med ekologiskt kraftfoder. ** Ensilaget är av
standardkvalité med 11 MJ omsättningsbar energi per kg torrsubstans.

Total foderstat för hela uppfödningen av konventionell, ekologisk och naturbetesdjur

Slaktålder, år
Slaktvikt, kg
Ensilage, kg
ts**
Spannmål, kg
Mineraler, kg

Konventionell
Stut
Tjur
1,9
1,08
650
650

Ekologisk
Stut
Tjur
1,15
1,12
660
650

Kviga
0,99
575

Naturbete
Kviga
Kviga*
1,8
1,8
314
335

3200

850

1670

1482

1075

1880

1350

142

773

249

27

Ärter, kg

1653
510

20
25

Tabell 2. Utsläpp av växthusgaser per fodertyp inkl. transport och förpackning, g CO2e per kg (Cederberg 2008, Cederberg
m.fl. 2011, Jordbruksverket 2008).
Utsläpp av växthusgaser per typ av foder innan konsumtion g CO2e per kg

Foder
Ensilage

Konventionell
270

Ekologisk
145

Havre
Korn
Mineral
Rågvete
Ärtor

432
410
800
310

355
365
230
153

Uträkningar
1. Kg möjligt producerat naturbeteskött per år i Sverige. (Beräknat på 2 djur per ha naturbete,
kvigor av rasen Charolais slaktålder 18 månader uppfödda endast på bete och ensilage)
Antal djur: 2 per ha tillgänglig naturbetesmark i Sverige
= 2 x (251 990 ha äng och betesmark samt 20 688 ha möjlig äng) (Jordbruksverket u.å.)
= 545 356 djur / 2 år per generation djur
= 272 500 djur per år
Totalt kg slaktad nötkreatur
= 272 500 djur x slaktvikt 253 kg (Hansson & Hessle 2003)
= 68 942 500 kg nötkött
Kg handelsnötkött per person och år
= 68 942 500 kg nötkött per år
= 68 942 500 kg nötkött per år / befolkningsantal 10 120 242 personer (Statistiska centralbyrån u.å.
2)
= 6,8 kg per person och år
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2. Utsläpp av växthusgaser per kg handelskött, produkt utan ben
Foderstaten har beräknats utifrån tabell 1.
Spannmål har beräknats på en blandning bestående av 50% korn, 25% havre och 25% rågvete, tabell
2 (Jordbruksverket 2008, Cederberg 2008).
2 . 1 Utsläpp av växthusgaser, exkl. bete.
Naturligt utsläpp av metan
= 300 liter CH4 / djur och dygn (Grensman 2016).
x densitet CH4 = 0,656 kg/Nm³ => 0,197 kg CH4 / dygn = 71,8 kg CH4/år
x växthuskraften CH4 = 71,8 kg CH4/år x 25 (IPCC 2007)
= 1795 kg CO2e/djur och år
= 1795 kg CO2e per nötkreatur per år x slaktålder
Totalt CO2e per nötkreatur
= CO2e foderstat + CO2e utsläpp metan.
Omvandling från slaktvikt till kött utan ben
= Slaktvikt x produktionsandel 0,5 (Svenskt kött u.å.).
Totalt CO2e per kg nötkött
= Totalt CO2e per nötkreatur / kött utan ben
tabell 3
Tabell 3. Utsläpp kg CO2e foder, totalt samt per kg nötkött, produkt utan ben. (Greppa näringen u.å., Hansson & Hessle
2003, Jordbruksverket 2008, Mellberg 2000). * Ensilaget är av standardkvalité 11 MJ omsättningsbar energi per kg
torrsubstans.

Konventionell

Slaktvikt, kg
Slaktålder,
år kg
Ensilage,
ts*
Spannmål,
kg kg
Ärter,
Mineraler,
kg
Foderprod.
kg CO2e
foder,
kg
Naturligt
utsläpp kg
CO2eq
tot. kg CO2e
Handelsvikt,
50% av
slaktad
kg CO2evikt,
/kg
kg
nötkött

Ekologisk

Naturbete

Stut

Tjur

Stut

Tjur

Kviga

Kviga

Komplementutfodrad kviga

650,0
1,9

650,0
1,1

660,0
1,2

650,0
1,1

575,0
1,0

314,0
1,8

335,0
1,8

864,0

229,5

266,4

236,4

171,4

272,6

239,7

527,2

46,7

254,2
3,8

81,9

167,7

21,6

16,0

885,6

772,7

313,1

494,4

253,3

272,6

407,4

3410,5

1974,5

2154,0

1974,5

1795,0

3231,0

3231,0

4296,1

2747,2

2467,1

2468,9

2048,3

3503,6

3638,4

325,0

325,0

330,0

325,0

287,5

157,0

167,5

13,2

8,5

7,5

7,6

7,1

22,3

21,7
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2.2 Utsläpp av växthusgaser, bete utan träd.
Omräkning kol till
koldioxid
C + O2 -> CO2
Molmassa: C =12 g/mol O = 16 g/mol CO2 = 44 g/mol
1 kg C = 1000g C -> 83,3 mol C -> 83,3 mol CO2 = 3666,66 g = 3,7 kg CO2
Inlagring av koldioxid i betesmark
100 kg C per ha och år (Karltun m.fl. 2010)
=> 3,7 kg CO2 * 100 = 366,67 kg CO2e per ha och år
Kompensation genom inlagring av kol i betesmarken, kg CO2e per djur bete
366,67 kg CO2e per ha och år / antal betande djur per ha =
2 djur per ha betesmark -> - 183,33 kg CO2 per djur och år (Eko. + naturbete)
4 djur per ha betesmark -> - 91,67 kg CO2 per djur och år (Konventionell)
Totalt kg CO2e per nötkreatur vid bete utan träd
= Totalt kg CO2e per nötkreatur (från tabell 3) – Kompensation betesmarkens upptag, kg CO2e per
djur
Totalt CO2e per kg nötkött
= Totalt CO2e per nötkreatur vid bete utan träd / slaktad vikt, tabell 4.

2.3 Utsläpp av växthusgaser, Trädbevuxet bete.
Inlagring av kg CO2e i träd på betesmark.
Tillväxt träd = 2 m3 / ha och år
578 kg CO2/m3 x 2 m3 = 1156 kg CO2 per ha och år (Egnell1998, Naturvårdsverket 2011).
Kompensation kg CO2e per djur från betesmark med träd
Kolinlagring betesmark + kolinlagring träd per ha och år / antal betande djur per ha =
366,67 kg CO2e + 1156 kg CO2 / antal djur =>
2 djur per ha betesmark -> -183,33 kg – 578 kg = - 761,33 kg CO2 per djur och år (Eko. och naturbete)
4 djur per ha betesmark -> - 91,67 kg – 289 kg = -380,67 kg CO2 per djur och år (Konventionell)
Totalt CO2e per nötkreatur vid trädbevuxet bete
= Totalt CO2e per nötkreatur (från tabell 3) – Kompensation CO2e per djur bete (beräkning 2.1) Kompensation CO2e per djur träd
Totalt CO2e per kg nötkött
= Totalt CO2e per nötkreatur vid trädbevuxet bete / slaktad vikt, tabell 4.
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Tabell 4. utsläpp kg CO2e per kg nötkött, produkt utan ben, beräknat med hänsyn till betesmarkens kolupptag (Egnell,
Gustav 1998, Karltun m.fl. 2010).

Konventionell

Ekologisk

Naturbete

Stut

Tjur

Stut

Tjur

Kviga

Kviga

Komplementut
fodrad kviga

Slaktvikt, kg

650,0

650,0

660,0

650,0

575,0

314,0

335,0

Slaktålder, år

1,9

1,1

1,2

1,1

1,0

1,8

1,8

50% av slaktad vikt

325,0

325,0

330,0

325,0

287,5

157,0

167,5

Foderprod. kg CO2e

885,6

772,7

313,1

494,4

253,3

272,6

407,4

Naturligt utsläpp kg
CO2e

3410,5

1974,5

2154,0

1974,5

1795,0

3231,0

3231,0

Kolsänka betesmark
utan träd

-174,2

-99,0

-210,8

-205,3

-181,5

-330,0

-330,0

tot. utsläpp kg CO2e,
bete utan träd

4121,9

2648,2

2256,3

2263,6

1866,8

3173,6

3308,4

kg CO2e/kg
handelskött

12,7

8,1

6,8

7,0

6,5

20,2

19,8

Kolsänka betesmark
med träd

-723,3

-411,1

-875,5

-852,7

-753,7

-1370,4

-1370,4

tot. Utsläpp kg CO2e,
bete med träd

3572,8

2336,1

1591,6

1616,2

1294,6

2133,2

2268,0

kg CO2e/kg
handelskött

11,0

7,2

4,8

5,0

4,5

13,6

13,5
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Utsläpp kg CO2eq per kg handelskött
22,3

21,7
20,2

19,8

13,6

13,2 12,7

13,5

11,0
8,5 8,1

7,2

7,6 7,0

7,5 6,8
4,8

Stut

Tjur

Stut

Konventionell

7,1 6,5
5,0

Tjur

4,5

Kviga

Ekologisk
Utan bete

Bete

Kviga

Komp. Kviga*
Naturbete

Trädbevuxet bete

Figur 5. Utsläpp av CO2e för konventionellt, ekologiskt samt naturbetesnötkött. Beräknat på foder och djurets naturliga
utsläpp av metan samt kolupptag av bete och träd. Kg CO2e per kg handelskött, beräkningar gjorda i detta arbete (Bilaga
3:2) (Cederberg 2008; Cederberg m.fl. 2011; Engnell 1998; Grensman 2016; Jordbruksverket 2008; Karltun m.fl. 2010;
Mellberg 2000). *Naturbetesdjur med viss komplementutfodring med ekologiskt kraftfoder.

WWF utgår ifrån att man äter 10–20 kg nötkött per person och år eller cirka 300g per person och vecka.
För att vara självförsörjande med naturbeteskött skulle då cirka 500 000 ha naturbetesmark behövas i
Sverige. (WWF 2016). Enligt Röös 2012 skulle 25 kg nötkött, produkt med ben, per person och år (dagens
förbrukning av nötkött) kunna produceras på de naturbetesmarker som finns idag.
På torr naturbetesmark kan 1–2 djur per ha beta och 2–4 djur per ha på frisk naturbetesmark beroende
på djurets ålder (Törnquist 2006). I Sverige finns det 251 990 ha äng och betesmark samt 20 688 ha
möjlig äng (Jordbruksverket u.å.). Detta är alltså halva den yta som WWF uppger skulle behövas om
varje svensk skulle äta 300 g naturbeteskött per vecka. Om den totala möjliga arealen på 272 678 ha
mark användes till naturbete skulle ca 545 356 djur beta här per år beräknat på 2 djur per ha. Detta
skulle, enligt beräkningar som genomförts i detta arbete, generera ca 6,8 kg nötkött, produkt med
ben, per person och år eller 131 gram per person och vecka (bilaga 3:1) (Hansson & Hessle 2003,
Statistiska centralbyrån u.å., Svenskt kött u.å.). Enligt denna beräkning skulle ungefär en fjärdedel
av Sveriges nuvarande nötköttskonsumtion kunna produceras genom svenskt naturbete.

Diskussion
Mängden nötkött som skulle kunna produceras på naturbete i Sverige skiljer sig mellan olika källor. En
tung faktor är förstås det antal betande djur som hålls per hektar. Komplementutfodras djuren med
grovfoder kan fler djur hållas per hektar vilket ökar mängden möjlig produkt. En frodig mark kan också
hålla fler djur än en torr vilket även det ger skillnad i resultat.
Uträkningar av utsläpp av växthusgaser från foder och djur visar att ekologiskt producerat nötkött
har den minsta klimatpåverkan av de tre olika uppfödningsprinciperna. För ekologiskt och
konventionellt uppfödda djur är betestider n a likvärdiga i Sverige medan de skiljer sig en del från
de naturbetesdjur som finns, framförallt de som endast föds upp på grovfoder. Enligt Edman 2017
har svenskt naturbeteskött 70% lägre klimatpåverkan än det globala snittet, dessutom produceras
svenska nötkreaturs foder till 90% i Sverige och ofta även på den egna gården. Den kolsänka som
betesmarkerna utgör får inte glömmas bort. Tas denna kolsänka med i beräkningarna kan utsläppet,
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enligt beräkningar gjorda i detta arbete, av CO2e sänkas från 13,2 kg/kg kött till 11,0 kg/kg kött för
konventionell stut, från 7,5 kg/kg kött till 4,8 kg/kg kött för ekologisk stut och från 22,3 kg/kg kött till
13,6 kg/kg kött för naturbeteskviga, produkt utan ben (figur 5). Ogödslade naturliga betesmarker
med växande träd är inte bara en kolsänka utan även betydelsefulla ur ett biologiskt perspektiv. Ängar
och betesmarker har stora kulturella värden i Sverige och är inte bara viktiga habitat för insekter utan
även värdefulla för fåglar som livnär sig på dessa insekter och blommor och grödor som är beroende
av deras pollinering (Ihse 2017, Svensson 2017). Äng och naturbetesmarker tillhör Sveriges biologiskt
rikaste miljöer med sina ovärderliga småbiotoper11 i bl.a. stenmurar och vattendrag. I denna typ av
marker finns upp till 40 olika arter av gräs, örter och ormbunkar (Edman 2017). Ett stort problem
som finns för att kunna bevara de öppna landskapen är att för få djur betar på markerna, de djur som
finns betar även ofta på gödslade åkermarker för att öka avkastningen (Svensson 2017). Samtidigt
utgörs Sverige till stor del av moränjord vilket gräs trivs bra på (Ihse 2017). Behovet för betesdjur
finns, tillika förutsättningarna för bra gräs och vallodling. Därtill kan rena köttraser ofta beta på mer
näringsfattiga marker vilka ofta är mer biologiskt viktiga (Svensson 2017). Dock producerar
naturbeteskött betydligt större mängder växthusgaser per kg handelskött än konventionellt och
ekologiskt uppfödda nötkreatur, detta på grund av dess höga slaktålder och förhållandevis låga
slaktvikt.
Baserat på svar i enkätundersökningen gjord som en del av detta arbete anser sig konsumenterna,
oavsett miljöintresse eller ej, ha en medel till hög kunskapsnivå om köttets miljöpåverkan. Det tyder
på att de val som görs vid köp av nötkött är medvetna och inte baseras på okunskap. Nötköttets
ursprung är en viktig faktor inom alla de fem kunskapsnivåerna och för den lägsta nivån spelar även
priset en stor roll. Dock säger 76% av deltagarna att det kan tänka sig att betala ett högre pris för ett
nötkött med mindre miljöpåverkan och 77% säger sig kunna minska sin köttkonsumtion. En
kunskapsbrist verkar däremot finnas när det gäller de olika typerna av nötköttsproduktion. Detta kan
bero på att många inte vet skillnaderna mellan ekologiskt producerat nötkött och naturbeteskött och
heller inte de krav inom t.ex. bete och foderproduktion som finns för ekologiskt nötkött.

Slutsats
Sverige skulle idag kunna vara självförsörjande av nötkött om befolkningen sänker sin
nötköttskonsumtion till högst 250 gram produkt med ben per person och vecka baserat på den
produktion som idag finns i landet. Ur ett miljöperspektiv skulle en blandning mellan effektivt ekologisk
produktion med naturbete, där nötkreaturen utfodras med grovfoder från den egna samt närliggande
gårdar, företrädesvis grovfoder gjort av biprodukter från matproduktion, t.ex. rapskakor vara det mest
fördelaktiga. Att låta djuren beta på trädbevuxna betesmarker, naturbetesmarker i så stor mån som
möjligt, sänker nettoutsläppen av CO2e ytterligare. Komplementutfodringen ger snabbare tillväxt och
högre avkastning vilket minskar det totala utsläppet av metan per kg handelskött. Sett till den
enkätundersökning som gjorts i detta arbete kan konsumenterna tänka sig att betala mer för ett kött
med bättre kvalitet och mindre miljöpåverkan därav kan man även tänka sig att viljan finns hos
konsumenterna. Men då kan steget att ta bort de sämre alternativen vara ett måste.
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Naturligt avgränsad omgivning med specifika växt- och djursamhällen i liten skala.
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Bilaga 1. Enkätsvar
Hur gammal är du?

Vilket är ditt kön?

Jag bor i:
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Vad är din årliga bruttoinkomst?

Hur ofta äter du nötkött?

Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du äter nötkött?
Annat
Vana
Smak
Källa till protein och andra näringsämnen
Jag äter inte kött
Det mättar bra
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När du köper nötkött, vilken typ köper du oftast?

Vilken är den viktigaste faktorn när du köper nötkött?

Är du generellt intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor?
Nej

Ja
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På en skala från 1-5, där 1 är ingen och 5 är fullständig, anser du att du har kunskap om:
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Skulle du kunna tänka dig att minska din köttkonsumtion?
Nej

Ja
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Om du skulle minska din nötköttskonsumtion, vilket skulle vara det främsta skälet? (om du inte äter
nötkött, vilket är det främsta skälet?)
Annat
Etik
Miljö
Hälsa
Ekonomi
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Skulle du kunna tänka dig att betala ett högre pris för nötkött med mindre miljöpåverkan?
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Bilaga 2. Enkätanalys
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