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Sammanfattning 

Konsumtion och miljöpåverkan 
• Vi påverkar miljön olika bl.a. beroende på hur mycket vi äter, vad vi äter och hur det vi äter 

är framtaget och producerat.  
 
Vi konsumerar mer protein än vad WHO rekommenderar 

• I Sverige konsumerar vi drygt 32 kg protein per capita och år att jämföra med den av WHO 
rekommenderade mängden om 18 kg.  

• Proteinintaget i Sverige fördelar sig enligt följande: 34 % från vegetabilier, 29 % från 
mejerivaror, 28 % från kött, 5 % från fisk och 4 % från ägg. 

 
Konsumtionen och importen av kött har ökat sedan 1990 medan produktionen har varit 
oförändrad – dock med variation mellan kött- och djurslag 

• 1990 var Sverige i stort sett självförsörjande på kött. 
• Sedan 1990 har den svenska konsumtionen av kött per person och år har ökat med 42 %. 

Konsumtionen av fågelkött har ökat med 300 %, konsumtionen av nötkött ökat med nästan 
50 % och griskött med knappt 20 %.  

• 2012 var 45 % av köttet som konsumerades i Sverige importerat. Detta motsvarar i stort 
sett hela konsumtionsökningen sedan 1990.  

• Den svenska produktionen av kött har varit på ungefär samma nivå sedan 1990 men de 
olika djurslagen har utvecklats olika. Produktionen av kyckling har mer än fördubblats, 
medan produktionen av griskött och nötkött minskat med 19 % resp. 13 %. Produktionen av 
får- och lammkött har varit i stort sett oförändrad. 

• Investeringsviljan är låg i förhållande till antal djurplatser speciellt för gris och nötkreatur. 
 
Produktion och konsumtion i Västra Götaland 

• Västra Götaland är det län i Sverige som har flest antal jordbruksföretag, störst areal 
åkermark och högst andel ekologisk odling. 

• Sedan 1990 har produktionen av griskött i Västra Götaland ökat mer än i riket, medan 
produktionen av nötkött har minskat mer än i riket. Produktionen av får- och lammkött är i 
stort i stort sett oförändrad både i Västra Götaland och i riket. Produktionen av kyckling har 
ökat något sedan 2010, data från tidigare år saknas. 

• Inte för något köttslag når produktionen av kött upp till konsumtionen av kött i Västra 
Götaland.  

• Konsumtionen av kött i Västra Götaland per person och år samt andel importerat kött antas 
vara detsamma som för riket. 

 
Den mesta köttimporten kommer från Europa 

• De viktigaste importländerna är Irland (nöt och lamm), Tyskland (gris, fågel och nöt), 
Danmark (gris och kyckling) och Nederländerna (fågel och nöt). En del av dessa produkter 
kan ha ursprung i andra länder både inom och utom EU, t ex nötkött från Sydamerika som 
kan importeras via Nederländerna.  

• En stor del av det kött som importeras från andra EU-länder kommer från länder och 
områden med hög djurtäthet och miljöproblem kopplade till stora volymer stallgödsel på 
liten areal.  

 
Åkerarealen minskar samtidigt som arealen vall och bete ökar i både Sverige och Västra 
Götaland 

• Arealen åkermark har minskat med 8 % i både Sverige och Västra Götaland mellan 1990 – 
2012.  

• Åkermark med vall och bete samt betesmarker i Sverige har ökat med nästan 20 % och i 
Västra Götaland med 10 – 15 % sedan 1990. 

• Ökningen beror på att andelen vall och bete har ökat i idisslarnas foderstater eftersom 
kraftfoder blivit dyrare, att ekonomiskt bidrag utgått till vallodling samt att den ekologiska 
mjölk- och nötköttsproduktionen ökat.  

 



 

Antalet betande djur minskar, djurhållningen koncentreras och betesmarker växer igen 
• Mellan 8 och 18 % av ängs- och betesmarkerna i Västra Götaland har växt igen och förlorat 

sina naturvärden från 2000 till 2013. 

• Samtidigt har arealerna åkermark med vall och bete som används till foder ökat och antalet 
betande djur (nötkreatur och får) minskat. Detta betyder lägre intensitet i avbetningen, 
vilket ökar risken för igenväxning.  

• Djurhållningen har blivit mer och mer koncentrerad till färre jordbruksföretag med fler djur 
per besättning. Koncentrationen av nötkreatur till färre och större besättningar leder till att 
betesmarker som är mer avlägset belägna används i mindre utsträckning och därmed 
riskerar att växa igen.  

• Det finns tillräckligt med betesdjur i Västra Götaland för att hålla de värdefulla markerna i 
god hävd. Eftersom en del av naturbetesmarkerna växer igen, så föds antagligen många 
idisslare (dvs. nötkreatur och får) upp med mera intensiva metoder vilket innebär annat 
foder än bete på naturbetesmarker.  
 

Miljöpåverkan från animalieproduktion är inte bara klimat 
• Generellt orsakar animaliska livsmedel större miljöpåverkan än vegetabiliska livsmedel. 

Klimatfrågan har varit i fokus de senaste åren men det är viktigt att även ta hänsyn till andra 
miljöaspekter då man värderar köttets miljöpåverkan. Detta gäller t ex öppna odlings-
landskap, biologisk mångfald, användning av kemiska bekämpningsmedel och övergödning, 
liksom den påverkan vår import av köttråvaror och foder kan innebära i andra länder, 
exempel är problem med övergödning eller avskogning, det sistnämnda främst aktuellt för 
import av fodersoja från Sydamerika.  

• Det är inte sällan det finns målkonflikter mellan olika miljömål. Ett exempel är betesbaserat 
kött från nötkreatur och får som har en större negativ klimatpåverkan än annan kött-
produktion men fördelen att de genom att hävda betesmarker har en positiv effekt på det 
öppna landskapet och den biologiska mångfalden. 

• Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket har beräknat hur mycket klimat-
påverkan skulle minska genom att vi förändrade vår kost från dagens konsumtion till att äta 
enligt Livsmedelsverkets kostråd. Beräkningen visar att utsläppen av växthusgaser skulle 
minska med cirka 25 %. För att nå dit skulle vi behöva konsumera mindre kött- och mjölk-
produkter, samt öka konsumtionen av fisk, potatis, rotfrukter, grönsaker, frukt och bär 
(Naturvårdsverket, odaterad).  

• Motsvarande beräkning har inte gjorts för andra viktiga miljöaspekter, men förändringar 
som är positiva för klimatet är ofta även positiva för exempelvis övergödning.  

• I rapporten finns en enkel bedömning och rangordning av olika köttslags påverkan på olika 
miljöaspekter.  

 
Slutsatser  

• Konsumtionen av proteiner i Sverige och Västra Götaland bör minska till de nivåer som 
anges i offentliga kostrekommendationer. Ur miljösynpunkt bör vegetabiliska proteiner 
prioriteras, eftersom de generellt har lägre påverkan på miljön än animaliska proteiner.  

• För konsumtionen av nöt- och lammkött bör betesbaserad svensk produktion prioriteras för 
att nå miljömål om biologisk mångfald samt naturligt beteende (djurvälfärd) hos djuren. För 
nötkött är det en fördel om det är i kombination med mjölkproduktion. 

• Det behövs bättre kunskap om varför betesmarker inte utnyttjas i Västra Götaland samt 
förändringar som skulle få betesdjuren bättre fördelade på betesmarken. 

• Det behövs bättre information till konsumenter om vad som är bra nöt- och lammkött ur 
miljösynpunkt och bättre kanaler mellan producenter och konsumenter så att betesbaserat 
kött verkligen efterfrågas och kan produceras i ökad omfattning. 

• För enkelmagade djur är det framförallt viktigt att minska konsumtionen av griskött, 
eftersom kycklingkonsumtionen i Sverige är relativt låg i ett internationellt perspektiv. 

• Kött från enkelmagade djur bör också prioriteras från svensk uppfödning med tanke på att 
majoriteten av importen kommer från regioner med stor djurtäthet och därmed 
miljöproblem kopplade till produktionen. Sverige och Västra Götaland har relativt låg 
djurtäthet och god fodertillgång för att producera detta kött.  
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Bakgrund 

Produktionen av kött orsakar både positiv och negativ miljöpåverkan. Exempelvis orsakar nötkötts-
produktion relativt stora utsläpp av klimatpåverkande gaser samtidigt som betesdjur är en förutsätt-
ning för att bevara de mest artrika biotoperna i Sverige.  
 
Inom Västra Götalandsregionens ansvarsområden finns till synes motstridiga uppdrag; att stödja 
näringslivsutveckling å ena sidan och ansvara för miljöutvecklingen å den andra. Det finns därför 
anledning att ta fram mer fakta för att det ska vara möjligt att göra en bra avvägning mellan 
uppdragen och att insatserna ska göras där de verkligen får effekt. Köttfrågan väcker debatt, 
engagemang och reaktioner, och det behövs uppdaterade och sakliga kunskapsunderlag kring 
produktion, konsumtion, import och export.  

Syfte 

Projektets syfte är att säkerställa att Västra Götalandsregionens kunskapsunderlag i frågan om 
produktion och konsumtion av kött är väl underbyggt med relevanta fakta. Fokus i arbetet är en 
sammanställning och analys av tillgänglig statistik kring produktion och konsumtion av kött, där 
förändringar och trender på marknaden kortfattat beskrivs. Dessutom ingår en översiktlig analys av 
miljöeffekter av konsumtion och produktion av kött. Med kött avses kött från gris, kyckling, nöt och 
lamm. 

Mål 

Målet är att belysa frågan om det går att kombinera miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion med 
miljömässigt hållbar köttproduktion i Västra Götaland.  

Avgränsningar 

I rapporten diskuteras miljöaspekter avseende konsumtion av kött. Andra hållbarhetsfrågor som t ex 
djurvälfärd, användning av antibiotika, sysselsättning på landsbygden eller kulturella värden ingår 
inte. 

Projektupplägg och genomförande 

Projektet har genomförts som en litteraturstudie och sammanställning av statistik inom området. 
Rapporten består av diagram, tabeller och figurer med förklarande text i punktform under respektive 
diagram eller tabell.  

Begreppet totalkonsumtion av kött 

Totalkonsumtionen av kött anger den mängd köttråvara, inklusive ben, som går åt för att tillgodose 
vår konsumtion av kött. I internationell statistik är totalkonsumtionen den mest använda mätaren av 
köttkonsumtion, och på engelska används begreppet Carcass weight vilket betyder slaktvikt. Av 
denna slaktvikt försvinner en del vid styckning, vid tillagning och som svinn. Exempelvis var vår total-
konsumtion 2013 av kött 88,5 kg (vara med ben) per person enligt Jordbruksverket, medan det vi 
faktiskt äter ligger mellan 50 - 55 kilo kött per person och år enligt Livsmedelsverket. De siffror som 
redovisas i denna rapport avser totalkonsumtion.  

Djurhållning - antalet husdjur 

Statistik över antalet husdjur i Sverige och Västra Götaland har hämtats från Jordbruksverkets 
statistikdatabas. Husdjursräkningen sker vid en tidpunkt på året och då rapporteras antalet djur vid 
just detta tillfälle. Denna siffra har använts för att visa utvecklingen i antalet platser för slaktsvin, 
nötkreatur och får i Sverige och Västra Götaland. För kyckling har data från Svensk Fågel använts. 



 

Beräkning av produktion och konsumtion av kött i Västra Götaland 

Den årliga produktionen av kött i Sverige finns i Jordbruksverkets statistikdatabas. Däremot finns inte 
produktionen uppdelad för enskilda län. Beräkningar av produktionen av gris-, nöt- samt får- och 
lammkött i Västra Götaland har därför utgått ifrån statistik om antalet husdjur i länet. Produktionen i 
Västra Götaland motsvarar därför den andel av Sveriges husdjur som finns i regionen.  
 
För kycklingkött har uppgifter från Svensk Fågel använts eftersom Jordbruksverkets statistik är 
mindre tillförlitlig för detta djurslag. Kycklinguppfödning sker i korta omgångsuppfödningar, cirka sju 
per år, med en till två veckor mellan varje omgång då stallet står tomt. Därmed blir det stora varia-
tioner i antal kycklingar vid olika tidpunkter på året och den ordinarie statistiken blir osäker att 
använda för att dra några slutsatser avseende eventuella trender. 
 
Konsumtionen i Västra Götaland har beräknats baserat på antal innevånare i Västra Götaland i 
förhållande till Sveriges befolkning. Andelen importerat kött av konsumtionen antas vara densamma 
i Västra Götaland som för Sverige. 
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Produktion och konsumtion av kött i Sverige  

Totalt 

 
Figur 1. Totalkonsumtion av kött i Sverige 1990 - 2012 (Jordbruksverkets statistikdatabas, Svensk Fågel) 

 

• 2012 var totalkonsumtionen av kött i Sverige 815 000 ton.  
• Fördelningen var 342 000 ton gris, 180 000 ton fågel, 243 000 ton nöt, 15 000 ton får och 

lamm, 1 500 ton häst, 1 400 ton ren, 19 000 ton viltkött och 14 000 ton inälvor.  

• Totalkonsumtionen av kött har ökat med 58 % sedan 1990. Fågelkött har ökat mest följt av 
nötkött och därefter griskött.  

• Under samma period har befolkningen ökat med 11 %.  

Per person och år 

 
Figur 2. Totalkonsumtion av kött per person och år i Sverige 1990 – 2012 (Jordbruksverkets statistikdatabas, 
Svensk Fågel) 

 

• 2012 var totalkonsumtionen av kött per person 86 kg. Motsvarande siffra 1990 var 60 kg 
vilket betyder att konsumtionen har ökat med 42 %.  

• 2012 konsumerades 36 kg griskött, 26 kg nötkött och 19 kg fågelkött. Mängden får- och 
viltkött samt inälvor uppgick till 1-2 kg vardera medan häst- och renkött var 0,2 resp. 0,1 kg.  

• Den procentuella fördelningen var 42 % griskött, 30 % nötkött och 22 % fågelkött, vilka 
tillsammans står för nästan 95 % av totalkonsumtionen.  

• Konsumtionen av fågelkött har ökat mest, den har ökat med 300 % (från 6 till 19 kg per 
person).  

• Nötkött har ökat med 47 % och griskött med 17 %. 
• Får- och lammkött har fördubblats men utgör en liten del av totalen.  
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Svensk produktion och import jämfört med konsumtion 

 
Figur 3. Totalkonsumtion av kött i Sverige (gris, fågel, nött, lamm och får) uppdelat på import och svensk 
produktion minus export som har utgjort ca 10 % av den årliga produktionen under perioden 
(Jordbruksverkets statistikdatabas, Svenskt Kött, Svensk Fågel). 

 
• 2012 importerades 45 % av det kött (gris, fågel, nöt, får och lamm) som konsumerades i 

Sverige jämfört med 1990 då endast 7 % importerades.  
• Importen av kött har alltså mer än tiofaldigats mellan 1990 och 2012. 

• Den svenska produktionen har under samma period varit i stort sett oförändrad. 
• 2012 fördelades importen enligt följande: 

o Griskött 135 000 ton 
o Fågelkött 78 000 ton 
o Nötkött 129 000 ton 
o Får- och lammkött 10 000 ton 

• De viktigaste importländerna är enligt Jordbruksverket Irland (nöt och lamm), Tyskland (gris, 
fågel och nöt), Danmark (gris och kyckling) och Nederländerna (fågel och nöt). I verkligheten 
kan en del av de produkter som kommer från dessa länder ha ursprung i andra länder både 
inom och utom EU, eftersom Jordbruksverket redovisar importen från EU efter varornas 
avsändningsland och inte efter ursprungsland. Exempelvis är det troligt att det kött som 
exporteras från Nederländerna har importerats med båt från andra delar av världen, t ex 
Sydamerika. För lamm anger Jordbruksverket att 24 % kom från Nya Zeeland 2013, samt att 
kyckling till viss del kommer från Thailand som saltade och bearbetade produkter. 
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Totalkonsumtion av kött och protein i EU 

Totalkonsumtion av kött i EU 

 
Figur 4. Totalkonsumtion av kött i respektive land i EU 2007 (Westhoek et al., 2011). 

 

• 2007 var totalkonsumtionen i EU27 i genomsnitt 86 kg kött per person och år (räknat som 
vara med ben) fördelat som 43 kg griskött, 21 kg fågelkött, 17 kg nötkött och 5 kg annat 
kött.  

• Den procentuella fördelningen var 50 % gris, 24 % fågel och 20 % nöt. 
• Sverige placerar sig på sextonde plats och utmärks av förhållandevis hög andel nötkött och 

låg andel av fågelkött.  

• Spanien har högst köttkonsumtionen med 112 kg och en stor del av detta är gris. Även 
konsumtionen av fågelkött är stor i Spanien, medan en mindre del är nöt. 

• Danmark ligger på fjärde plats och har tillsammans med Frankrike störst konsumtion av 
nötkött. I Danmark konsumeras även mycket gris. 

• Tyskland konsumerar mycket griskött och mindre nöt och kyckling. 

• Ungern har lägst konsumtion av nötkött medan konsumtionen av gris och fågel är 
förhållandevis hög.  

• Bulgarien har lägst köttkonsumtion med 45 kg, vilket är mindre än hälften jämfört med 
Spanien.  

Konsumtion av protein i EU 

• Konsumtionen per capita av protein från animaliska produkter är dubbelt så stor i Europa 
jämfört med genomsnittet för hela jordklotet, medan proteinkonsumtionen från vegeta-
bilier är något lägre än världsgenomsnittet.  

• Konsumtionen av animaliskt protein i EU har ökat med 50 % sedan 1960-talet samtidigt som 
konsumtionen av vegetabiliskt protein varit oförändrad.  
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Figur 5. Proteinkonsumtion från olika livsmedel i respektive land i EU 2007 (Westhoek et al., 2011). 

 

• Baserat på WHOs rekommendationer har Westhoek et al. (2011) beräknat ett 
rekommenderat proteinintag på strax över 18 kg per person och år.  

• Proteinintaget per person i EU27 var i genomsnitt 31 kg 2007, vilket är 70 % högre än det 
rekommenderade.  

• Utmärkande för EU är den höga konsumtionen av kött- och mjölkprotein medan 
konsumtionen av fiskprotein är lägre än i många andra delar av världen. 

• Sverige placerar sig på trettonde plats bland EU27 vad gäller konsumtionen av proteiner per 
innevånare. Vi konsumerar drygt 32 kg protein per capita och år fördelat enligt följande:  
34 % från vegetabilier, 29 % från mejerivaror, 28 % från kött, 5 % från fisk och 4 % från ägg. 

• Sverige utmärker sig inom EU27 genom att vi konsumerar mest protein från 
mejeriprodukter och minst från vegetabilier.  

• Sverige ligger på fjärde plats vad gäller konsumtionen av animaliska proteiner. Frankrike, 
Danmark och Portugal har en något högre konsumtion av animaliska proteiner än Sverige.  

• I Portugal dominerar kött, men är samtidigt det land som har högst konsumtion av protein 
från fisk- och skaldjur. 

• Portugal och Spanien har också en hög konsumtion av protein från animalier. Spanien har 
största konsumtionen av köttprotein och en liten konsumtion av mejeriprodukter liksom 
Portugal.  

• Irlands totala proteinkonsumtion är något högre än Sveriges med högre konsumtion av 
protein från kött och vegetabilier medan de har mycket lågt intag av protein från ägg.  

• Tyskland ligger ganska nära snittet för EU-27 både totalt och i fördelningen mellan olika 
proteinkällor. 

• Den lägsta konsumtionen av protein inom Europa finns i de nya medlemsstaterna, t ex 
Bulgarien och Slovakien.  
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Produktion och totalkonsumtion av kött i Västra Götaland 

• Västra Götaland är det län i Sverige som har flest antal jordbruksföretag och störst areal 
åkermark. 

• Antalet jordbruksföretag är knappt 14 000 vilket motsvarar mer än 19 % av Sveriges totala 
antal som är 71 000 (Jordbruksverkets statistikdatabas, data från 2010).  

• Arealen åkermark är drygt 465 000 ha vilket motsvarar drygt 17 % av Sveriges åkerareal som 
är cirka 2,6 miljoner hektar (Jordbruksverkets statistikdatabas, data från 2012).  

 

 
Figur 6. Produktion och totalkonsumtion av svenskt respektive importerat kött i Västra Götaland 2012 (Egna 
beräkningar, Jordbruksverkets statistikdatabas, Svenskt Kött, Svensk Fågel) 

 

• Västra Götalands andel av den svenska befolkningen är knappt 17 %. Konsumtionen av kött 
antas därmed motsvara 17 % av konsumtionen i Sverige.  

• Andelen importerat kött av konsumtionen antas vara densamma i Västra Götaland som för 
riket. 

• Produktionen av kött når inte upp till konsumtionen av kött i Västra Götaland för något 
köttslag (88 % för gris, 53 % för fågel, 52 % för nöt och 29 % för får- och lamm).  

• I Västra Götaland var 2012 konsumtionen av:  
o griskött ungefär 10 % högre än produktionen 
o kyckling dubbelt så stor som produktionen 
o nötkött dubbelt så stor som produktionen  
o får- och lammkött mer än dubbelt så stor som produktionen. 

• I Västra Götaland motsvarar produktionen en totalkonsumtion per person och år på 31 kg 
griskött, 10 kg kycklingkött, 13 kg nötkött och 0,5 kg får- och lammkött.  

 
Tabell 1. Västra Götalands andel av köttproduktionen i Sverige 1990 respektive 2012. (Egna beräkningar, 
Jordbruksverkets statistikdatabas, Svenskt Kött, Svensk Fågel) 

 1990 2012 

Griskött 14 % 22 % 
Fågelkött - 15 % 
Nötkött 18 % 17 % 
Får- och lammkött 13 % 15 % 

 

• Västra Götalands andel av den svenska produktionen av kött har sedan 1990 ökat kraftigt 
för griskött. För får- och lammkött och nötkött har det inte skett stora förändringar. 
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Griskött i Sverige och Västra Götaland 

Totalkonsumtion, produktion, import och export Sverige  

 
Figur 7. Griskött Sverige - Totalkonsumtion, produktion, import och export 1990 – 2012 (Jordbruksverkets 
statistikdatabas, Svenskt Kött). 

 

• 2012 konsumerades 342 000 ton griskött i Sverige. Konsumtionen har ökat med mer än  
30 % sedan 1990.  

• Den svenska produktionen av griskött har sedan 1990 sjunkit från 290 000 ton till 230 000 
ton, vilket motsvarar en minskning på 19 %.  

• 39 % av konsumtionen av griskött är importerat jämfört med 1990 då det endast var 6 %. 
Importen har i ton har ökat mer än åtta gånger.  

• Under samma period har exporten sjunkit med 34 %. 
• Fram till år 2000 var Sverige i princip självförsörjande på griskött, och exporten var ungefär 

lika stor som importen.  

• De viktigaste importländerna är enligt Jordbruksverket Tyskland och Danmark. 

Totalkonsumtion och produktion Västra Götaland  

 
Figur 8. Griskött Västra Götaland - Totalkonsumtion och produktion 1990 – 2012 (Jordbruksverkets 
statistikdatabas, Egna beräkningar). 

 

• 1990 rådde ungefär balans mellan produktion och konsumtion av griskött i Västra Götaland.  
• I början av perioden steg produktionen. Kring år 2000 sjönk den för att sedan öka igen. 

Jämfört med 1990 har produktionen ökat med 21 % till 2012. 

• Konsumtionen har ökat med 30 % under perioden. 
• 2012 motsvarar produktionen av griskött 88 % av konsumtionen i Västra Götaland. 
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• Västra Götalands andel av svensk produktion av griskött har stigit från 14 % 1990 till 22 % 
2012.  

Djurhållning slaktsvin 

• Slaktsvin rapporterades före 1994 som yngre än 3 månader resp. äldre än 3 månader. Från 
1994 och framåt ändrades rapporteringen och delades i djur under 20 kg vikt respektive 
över 20 kg. För att få jämförbara tal för hela perioden har andelen slaktsvin ≥ 20 kg 1990-
1993 antagits vara samma andel som 1994.  

 

 
Figur 9. Antalet slaktsvinsplatser slaktsvin 20 kg och däröver i Sverige och Västra Götaland 1990 - 2012. 
(Jordbruksverkets statistikdatabas plus egna beräkningar 1990 - 1993) 

 

• Antalet slaktsvinsplatser i Sverige har minskat med 30 % mellan 1990 till 2012. 
• Antalet slaktsvinsplatser i Västra Götaland är stort sett detsamma 2012 som 1990 vilket 

innebär att det produceras fler slaktsvin per plats eftersom produktionen ökat från 41 000 
till 50 000 ton.  

 

 
Figur 10. Antal slaktsvinsföretag (20 kg och däröver) i Sverige och Västra Götaland 2000 - 2012. Motsvarande 
data för tidigare år saknas pga. ändrad rapporteringsmetod (Jordbruksverkets statistikdatabas) 

 
• Sedan år 2000 har antalet slaktsvinsföretag minskat med 71 % i Sverige och 67 % i Västra 

Götaland. Det har alltså skett en koncentration av grisproduktionen till färre och större 
enheter.  

• För Sverige har besättningsstorleken ökat fem gånger (Figur 11). För Västra Götaland finns 
inga uppgifter i statistiken om besättningsstorlek, men eftersom antalet slaktsvinsplatser 
inte minskat (vilket det gjort i medeltal för riket) samtidigt som antalet företag minskat i 
samma storleksordning som i Sverige, har troligen storleken på besättningarna vuxit ännu 
mer i Västra Götaland.  
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Figur 11. Genomsnittligbesättningsstorlek slaktsvin Sverige (Jordbruksverket, 2012a) 

 

• Mellan åren 1995 och 2012 har den genomsnittliga besättningsstorleken för slaktsvin i 
Sverige ökat från 157 till 765, dvs. varje besättning har cirka fem gånger så många slaktsvin 
2012 som 1995. 

Ekologisk produktion 

Endast några få procent av svensk produktion av gris är ekologisk (Jordbruksverket, 2013a).  

Investeringsvilja  

Antalet förprövningar som måste göras innan ny-, till- eller ombyggnad är en god indikator för att 
visa på investeringar i byggnader för animalieproduktion (Jordbruksverket, 2014). Denna definition 
av investeringsvilja återkommer nedan genom rapporten för varje djurslag. 
 
För Sverige generellt gäller att variationen mellan åren är stor av antalet förprövningar av utrymmen 
för speciellt suggor men även för slaktsvin. Trenden är dock klart avtagande och investeringsviljan är 
låg i förhållande till antal befintliga djurplatser.  
 
I Västra Götaland provades 2013 tre stallavdelningar för slaktsvin (1 090 berörda platser) och åtta för 
suggor (374 platser) för ny-, till- eller ombyggnad.  
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Fågelkött i Sverige och Västra Götaland 

Totalkonsumtion och produktion, import och export Sverige  

 
Figur 12. Fågelkött Sverige - Totalkonsumtion, produktion, import och export 1990-2012 (Svensk Fågel). 

 

• 2012 konsumerades 180 000 ton fågelkött i Sverige. Konsumtionen av fågelkött har 
trefaldigats sedan 1990. 

• Den svenska produktionen har mer än fördubblats sedan 1990, från 50 000 ton till 117 000 
ton 2012.  

• Baserat på slaktstatistik utgör kyckling knappt 95 % av produktionen av fågelkött, medan 
resten är kalkon, anka och gås. 

• 2012 importerades 43 % av fågelköttet medan endast 3 % importerades 1990. 
• Exporten har också ökat men i mindre omfattning, från i princip noll till 15 000 ton 2012. 
• Fram till år 2000 var Sverige i princip självförsörjande på kyckling, och exporten var ungefär 

lika stor som importen.  
• Det viktigaste importlandet är enligt Jordbruksverket Danmark. Import sker även från 

Nederländerna och Tyskland, samt från Thailand som saltade och bearbetade varor. 

Totalkonsumtion och produktion Västra Götaland 

 
Figur 13. Produktion kyckling (2001, 2005 – 2012) och totalkonsumtion fågelkött i Västra Götaland 1990 - 
2012 (Svensk Fågel, Jordbruksverkets statistikdatabas). 

 

• Som produktionssiffra har använts siffror från Svensk Fågel, och de är endast tillgängliga för 
åren 2001 samt 2005 till 2012.  

• Totalkonsumtionen av fågelkött i Västra Götaland var cirka 30 000 ton 2012.  
• Konsumtionen har ökat kraftigt under perioden och utgörs till 95 % av kyckling.  
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• 2012 motsvarar produktionen av kyckling i Västra Götaland drygt hälften av 
totalkonsumtionen av fågelkött i länet och 56 % om endast konsumtionen av kyckling 
beaktas. 

Djurhållning slaktkyckling 

Enligt Svensk Fågel finns det 16 uppfödare av slaktkyckling i Västra Götaland med mellan två till fyra 
stallar vardera.  

Ekologisk produktion 

Av den svenska kycklingproduktionen är 0,1 – 0,2 % ekologisk (Lotta Waldenstedt, personligt 
meddelande).  

Investeringsvilja  

Antalet förprövade platser för slaktkyckling varierar starkt mellan åren. En topp nåddes 2011, men 
sedan dess har nivån sjunkit till den som rådde i mitten av 00-talet. I Västra Götaland förprövades 
fem stallavdelningar med totalt 20 000 platser för om-, ny- eller tillbyggnad 2013. 
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Nötkött i Sverige och Västra Götaland 

Totalkonsumtion och produktion, import och export Sverige 

 
Figur 14. Nötkött Sverige - Totalkonsumtion, produktion, import och export 1990 - 2012 (Jordbruksverket, 
Svenskt Kött) 

 

• 2012 konsumerades 243 000 ton nötkött i Sverige. Konsumtionen av nötkött har ökat med 
mer än 60 % sedan 1990. 

• Den svenska produktionen av nötkött har sjunkit med 13 % sedan 1990. 35 % av köttet 
kommer från köttraser och cirka 65 % från mjölkraser eller korsningar av dessa (LRF, 2013). 
Andelen kött från köttraser har ökat och andelen från mjölkraser har minskat.  

• 53 % av nötköttet var importerat 2012. 1990 importerades 8 %. Andelen importerat nötkött 
ökar för varje år, och 2012 var första året då importerat nötkött stod för mer än hälften av 
totalkonsumtionen. I ton räknat innebär det 10 gånger mer importerat nötkött 2012 jämfört 
med 1990. 

• 1990 var Sverige i princip självförsörjande på nötkött  
• Exporten har legat på ungefär samma nivå under perioden.  
• De viktigaste importländerna är enligt Jordbruksverket Irland, Tyskland och Nederländerna. 

I verkligheten kan en del av de produkter som kommer från dessa länder ha ursprung i 
andra länder både inom och utom EU, eftersom Jordbruksverket redovisar importen från EU 
efter varornas avsändningsland och inte efter ursprungsland. 

Totalkonsumtion och produktion Västra Götaland 

 
Figur 15. Nötkött Västra Götaland, Totalkonsumtion och produktion 1990 - 2012 (Jordbruksverket, Egna 
beräkningar). 

 
• 1990 rådde ungefär balans mellan produktion och konsumtion av nötkött i Västra Götaland.  
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• Därefter har produktionen minskat med 17 % och konsumtionen ökat med 64 % till 2012. 
• 2012 motsvarar produktionen av nötkött 52 % av konsumtionen.  
• Västra Götalands andel av svensk produktion av nötkött har varit i stort sett oförändrad 

mellan 1990 och 2012, ca 17 -18 %.  
 

Djurhållning nötkreatur 

 
Figur 16. Nötkreatur Sverige 1990 – 2012. Övriga nötkreatur är kvigor, tjurar, stutar och kalvar. 
(Jordbruksverkets statistikdatabas).  

 
• Antalet mjölkkor i Sverige har sjunkit med 40 % sedan 1990. 
• Antalet dikor i Sverige har femfaldigats sedan 1990. 

• Antalet övriga nötkreatur (kvigor, tjurar, stutar och kalvar, d v s framförallt ungdjur) har 
minskat med 10 %.  

 

 
Figur 17. Nötkreatur Västra Götaland 1990 – 2012. Övriga nötkreatur är kvigor, tjurar, stutar och kalvar. 
(Jordbruksverkets statistikdatabas) 

 

• Antalet mjölkkor i Västra Götaland har sjunkit med 44 % sedan 1990. 
• Antalet dikor i Västra Götaland har mer än femfaldigats sedan 1990. 
• Antalet övriga nötkreatur (kvigor, tjurar, stutar och kalvar) har minskat med 15 %. 

• Antalet nötkretaur i Västra Götaland har minskat något mer jämfört med riket.  
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Företagsstruktur 

Tabell 2. Antal företag med mjölkkor resp. dikor i Sverige och Västra Götaland 1990, 1998 och 2012. Uppgift 
om antal företag med dikor 1990 saknas (Jordbruksverkets statistikdatabas). 

 Företag med mjölkkor 

1990 1998 2012 

Företag med dikor 

1998 2012 

Sverige 25 900 15 000 5 000 15 300 11 400 
Västra Götaland 4 900 2 700 900 3 000 2 000 

 

• Företag med mjölkkor: 
o 2012 fanns det 5 000 mjölkgårdar i Sverige varav 900 i Västra Götaland.  
o Jämfört med 1990 finns endast var femte mjölkgård kvar 2012, detta gäller både 

för riket och för Västra Götaland. 

• Företag med dikor: 
o 2012 fanns det 11 400 företag med dikor i Sverige varav 2 000 i Västra Götaland.  
o Det finns inga uppgifter på antal företag med dikor 1990, men jämfört med 1998 

finns endast två av tre företag med dikor kvar 2012. Detta gäller både för riket och 
för Västra Götaland. 

• I både Sverige och Västra Götaland har antal företag med mjölkkor minskat mer än antalet 
företag med dikor.  

 

 
Figur 18. Mjölkleveranser i Sverige 1995 – 2012 fördelad på olika besättningsstorlekar (LRF Mjölk). 

 

• Den totala mjölkinvägningen i Sverige har minskat med 12 % sedan 1990.  
• Mjölkbesättningarna blir större, 2012 kom 42 % av mjölken från gårdar med mer än 100 kor.  

 
Figur 19. Mjölkinvägning i Västra Götaland 1995 - 2012 fördelad på olika besättningsstorlek (LRF Mjölk). 
 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

M
jö

lk
in

vä
gn

in
g,

 1
 0

00
 t

o
n

 

≥ 100 kor

75 - 99 kor

50 - 74 kor

25 - 49 kor

10 - 24 kor

0 - 9 kor

0

100

200

300

400

500

600

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

M
jö

lk
in

vä
gn

in
g,

 1
 0

00
 t

o
n

≥ 100 kor

75 - 99 kor

50 - 74 kor

25 - 49 kor

10 - 24 kor

0 - 9 kor



 

• Mjölkinvägningen i Västra Götaland har minskat med 17 % sedan 1990, vilket är en större 
minskning jämfört med minskningen i hela riket, som var 12 %.  

• Mjölkbesättningarna blir större. I Västra Götaland 2012 kom 39 % av mjölken från gårdar 
med mer än 100 kor, vilket är en något lägre andel jämfört med riket.  

 

 
Figur 20. Besättningsstorlek mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar 1995 - 2012 (Jordbruksverket, 2012a) 

 

• Samtidigt som besättningarna för mjölk- resp. dikor har blivit färre har antalet djur per 
besättning ökat. Ökningen har varit störst för mjölkföretag.  

 
Tabell 3. Antal mjölkkor per gård i några länder (Arla, 2014, data från respektive lands branschorganisation) 

Land Antal kor per gård 

Danmark 160 
Storbritannien 127 
Sverige 74 
Belgien 56 
Tyskland 52 
Finland 29 

 

• I Sverige är antalet mjölkkor per besättning i genomsnitt 74 st. 
• I Danmark är besättningsstorleken mer än dubbelt så stor och i Storbritannien nästan 50 % 

större.  

• Besättningsstorlekarna på mjölkgårdar i Belgien, Tyskland och Finland är mindre än i 
Sverige.  

Ekologisk produktion 

2012 var 14 % av mjölkkorna i Sverige och 33 % av dikorna uppfödda med ekologiska 
produktionsmetoder. Andelen är högre i Västra Götaland, 22 % för mjölkkor och 46 % för dikor 
(Jordbruksverket, 2013a).  

Investeringsvilja  

Investeringsviljan i Sverige för mjölkkor hade en topp 2008 och för dikor 2007. Sedan dess har 
trenden varit nedåtgående för båda kategorierna.  
 
2013 var Västra Götaland det län som hade flest förprövade platser för mjölkkor, och andelen i 
förhållande till antalet mjölkkor per län låg något högre än för riket i sin helhet. Antalet stallavdel-
ningar som provades för ny-, till- eller ombyggnad för mjölkkor var 30 och för dikor 27 och antalet 
platser som var berörda av provningen var 2 194 resp. 875.  
 
Kvoten mellan antal mjölkkor resp. antal dikor och antal förprovade platser visar dock att 
investeringarna är alldeles för låga i dagsläget för att upprätthålla koantalet (Jordbruksverket, 2014).  
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Får och lamm i Sverige och Västra Götaland 

Totalkonsumtion och produktion, import och export Sverige 

 
Figur 21. Får- och lammkött Sverige - Totalkonsumtion, produktion, import och export 1990 - 2012 
(Jordbruksverkets statistikdatabas, Svenskt Kött) 

 

• 2012 konsumerades 15 000 ton får- och lammkött i Sverige. Konsumtionen har mer än 
fördubblats sedan 1990.  

• Den svenska produktionen minskade under första delen av perioden men har ökat på 
senare år.  

• 64 % av får- och lammköttet importeras (1990 var det 23 %).  
• Exporten av får- och lammkött är marginell.  
• De viktigaste importländerna är enligt Jordbruksverket Irland och Nya Zeeland.  

 

Totalkonsumtion och produktion Västra Götaland 

 
Figur 22. Får- och lammkött Västra Götaland - Totalkonsumtion och produktion 1990 - 2012 (Jordbruksverkets 
statistikdatabas, egna beräkningar). 

 

• I Västra Götaland har produktionen av får- och lammkött varit ganska konstant medan 
konsumtionen mer än fördubblats.  

• 2012 motsvarade produktionen av får- och lammkött 29 % av konsumtionen. 1990 var 
motsvarande siffra 60 %.  

• Västra Götalands andel av svensk produktion av får- och lammkött har stigit något, från  
13 % 1990 till 15 % 2012.  
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Djurhållning får och lamm 

 
Figur 23. Antal företag med får i Sverige och Västra Götaland (Jordbruksverkets statistikdatabas, 
Jordbruksverket, 2012a). 

 

• I Sverige nådde antal företag med får en topp åren före 1995 och minskade därefter fram till 
2005. Därefter har en ökning åter skett.  

• För Västra Götaland har förändringarna varit små i antal företag med får.  

• Besättningsstorleken (antal tackor och baggar) har ökat från 19 till 32 mellan åren 1995 till 
2012 (Jordbruksverket, 2012a). 

Ekologisk produktion 

• 18 % av tackorna och baggarna är ekologiska 2012 i både Sverige och i Västra Götaland 
(Jordbruksverket, 2013a).  

Investeringsvilja 

Antalet förprövade platser i Sverige för får har legat ganska konstant de senaste åren. I Västra 
Götaland 2013 prövades 19 stallavdelningar för ny- om- eller tillbyggnad och 2 347 djurplatser 
berördes.  
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Häst  

• Den senaste undersökningen av totala antalet hästar i Sverige genomfördes 2010. Då 
skattades antalet hästar i Sverige till 362 700 (Jordbruksverket, 2011). Av dessa fanns en 
cirka tredjedel (117 000) på gårdar registrerade som lantbruksföretag (Jordbruksverkets 
statstiksdatabas). Samma år var antalet mjölkkor i Sverige ca 350 000.  

• Mellan 2004 och 2010 ökade antalet hästar med 10 - 20 %.  
• I Västra Götaland fanns 48 900 hästar varav 21 000 på lantbruksföretag. 
• Hästantalet i Västra Götaland 2010 motsvarade 31 hästar per 1 000 innevånare. 

Motsvarande siffra för Sverige var 39 hästar per innevånare.  

• 75 % av alla hästar och 33 % av alla hästplatser fanns inom större tätorter eller i tätortsnära 
områden. Det betyder att hästarna har mindre betydelse för bete på naturbetesmarkerna. 
Däremot har de betydelse för odlingen av vall till höskörd på åkermark.  

• På grund av tradition och etiska skäl används endast en liten del av hästköttet till 
humankonsumtion.  

  



 

Jordbruksmark i Sverige och Västra Götaland 

Jordbruksmark delas i statistiken upp i åkermark och betesmark: 
 

• Åkermarken är lämplig att plöja med modern teknik och där odlas både ettåriga och 
fleråriga grödor.  

o Då åkermarken används till odling av t ex spannmål och oljeväxter och andra 
ettåriga grödor bearbetas marken varje år.  

o Då vall odlas på åkermark är det huvudsakliga syftet att skörda grovfoder. En 
mindre andel betas eller används till odling av frö. När vall odlas på åkermark ligger 
den två till fyra år innan den plöjs upp och ersätts med en ettårig gröda eller sås 
om till en ny vallgröda.  

o I följande diagram har åkermarken delats upp i tre kategorier:  
� Ettåriga grödor (t ex spannmål, oljeväxter, potatis) 
� Vall och bete på åker (slåttervall, betesvall och vall för fröskörd) 
� Övrig åkerareal (energiskog samt träda och annan obrukad åkermark). 

• Som betesmark räknas marker som används till bete permanent och som inte plöjs, t ex 
slåtterängar och skogsbeten. Här ingår många av de naturbetesmarker som har en stor 
betydelse för den biologiska mångfalden.  

 

 
Figur 24. Jordbruksmarken och dess användning i Sverige 1990 - 2012 (Jordbruksverkets statistikdatabas, 
Jordbruksverket 2007; 2009a; 2010; 2012b; 2013b). 

 

• Den totala jordbruksmarken i Sverige har minskat med 4 % sedan 1990 och uppgick 2012 till 
3,0 miljoner hektar (3 048 876 hektar).  

• Arealen betesmarker har ökat med 17 % sedan 1990 och uppgick 2012 till 0,4 miljoner 
hektar (440 600 hektar).  

• Arealen åkermark har minskat med 8 % sedan 1990 och uppgick 2012 till 2,6 miljoner hektar 
(2 608 274 hektar): 

o Åkermark med ettåriga grödor har minskat med 23 %. 
o Åkermark med vall eller bete har ökat med 19 %.  
o Övrig åkerareal har minskat med 10 %.  

• 2012 är användningen fördelad enligt följande: Ettåriga grödor 43 %, vall och bete på åker 
37 %, övrig åkerareal 6 % och betesmarker 14 %.  

• Andelen vall och bete har ökat, dels beroende på att ett ekonomiskt stöd utgått till 
vallodling vilket medfört att vall odlas även på företag där det inte finns djurproduktion, 
dels beroende på att inköpt kraftfoder blivit dyrare och det därför är mer lönsamt att öka 
andelen vall i foderstaten till nötkreatur. Dessutom har den ekologiska produktionen ökat 
vilket innebär större andel grovfoder i foderstaten (LRF, 2013). 

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

1 
00

0 
h

ek
ta

r Betesmark

Övrig åkerareal

Vall och bete på åker

Ettåriga grödor



  

  SIK 27 (38) 
 

 

 
Figur 25. Jordbruksmark och dess användning i Västra Götaland 1990 - 2012 (Jordbruksverkets 
statistikdatabas, Jordbruksverket 2007; 2009a; 2010; 2012b; 2013b) 

 

• Den totala jordbruksmarken i Västra Götaland har minskat med 6 % sedan 1990 och uppgick 
2012 till 527 182 hektar.  

• Arealen betesmarker har ökat med 11 % sedan 1990 och uppgick till 60 305 hektar 2012.  
• Arealen åkermark har minskat med 8 % sedan 1990 och uppgick till 466 877 hektar 2012. 

o Åkermark med ettåriga grödor har minskat med 23 %.  
o Åkermark med vall eller bete har ökat med 14 %.  
o Övrig åkerareal har ökat med 18 %.  

• 2012 är användningen fördelad enligt följande: Ettåriga grödor 45 %, vall och bete på åker 
35 %, övrig åkerareal 8 % och betesmarker 11 %.  

• Det är främst i områden mellan slätterna och skogen och i skogsbygden som åkermark 
försvinner (Länsstyrelsen Västra Götalans län, odaterad). 

• Följande utveckling har skett i Västra Götaland jämfört med riket:  
o Arealen jordbruksmark har minskat något mer. 
o Arealen åkermark har minskat i samma omfattning som i riket. 
o Arealen betesmark har ökat men inte lika mycket som i riket. 
o Åkermark med vall och bete har ökat men inte lika mycket som i riket. 
o Övrig åkerareal har ökat mer. 
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Fördjupning betesmarker 

 
Figur 26. Betesmarker med miljöersättning i Sverige och Västra Götaland 2000 - 2011 (Miljömålsportalen). 

 

• Betesmarker och slåtterängar svarar för en stor del av odlingslandskapets natur- och kultur-
värden. För att behålla sina värden kräver de skötsel för att förhindra igenväxning. Att hålla 
betesdjur är ett sätt att klara skötseln, men även maskinell eller manuell huggning före-
kommer, det sistnämnda i mycket liten omfattning.  

• Lantbrukare har kunnat söka miljöersättning till betesmarker som sköts eller restaureras 
men dessa regler ändras fr.o.m. 2014 och inga nya stöd kan sökas för närvarande. Det har 
inte funnits något krav på betesdjur, markerna kan skötas på annat sätt, t ex med maskinell 
avhuggning. 

• Västra Götalands län är det län i Sverige med störst areal betesmarker som får miljö-
ersättning (ca 50 000 hektar).  

• I Sverige ökade arealen betesmark med miljöersättning mellan 2000 och 2005, men har 
sedan dess minskat. Trots detta är ökningen 10 % från 2000 till 2011.  

• I Västra Götalands län ökade denna areal med 8 % mellan åren 2000 och 2011.  
• Länsstyrelsen i Västra Götaland anger knappt 60 000 hektar som exempel på marker viktiga 

för den biologiska mångfalden med följande fördelning (Länsstyrelsen Västra Götaland, 
odaterad):  

o Betesmark med särskilda värden (ca 19 500 ha) 
o Betesmark med allmänna värden (ca 33 000 ha)  
o Slåtterängar (ca 800 ha) 
o Mosaikmarker (ca 3 300 ha) 
o Skogsbete (ca 800 ha). 

• I början av 2000-talet gjorde Jordbruksverket en omfattande inventering av ängs- och betes-
marker i hela riket. Ominventeringen 2013 visade för riket att naturvärdena har förändrats 
väsentligt i tre av fem marker och att ungefär en sjättedel har växt igen och inte längre är 
att betrakta som värdefull ängs- eller betesmark.  

• Antalet marker i Västra Götaland som inventerades vid första tillfället i ovanstående under-
sökning var 6 430. Av dessa ominventerades 48 marker 2013, och då hade sex av dessa 48 
förlorat sina naturvärden. Eftersom urvalet är litet går det inte att säga exakt hur stor för-
ändringen är, men man kan säga att mellan 8 och 18 % av ursprungliga markerna i Västra 
Götaland har förlorat sina naturvärden (pers. meddelande Anna Norberg, Jordbruksverket).  
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Betesdjur i Västra Götaland i förhållande till arealen naturbetesmarker  

Ett mål med projektet var att belysa frågan om det går att kombinera miljömässigt hållbar livs-
medelskonsumtion med miljömässigt hållbar köttproduktion i Västra Götaland och som exempel har 
bevarandet av naturbetesmarker valts. Det är en högt prioriterad fråga, och samtidigt finns det finns 
en målkonflikt eftersom betesdjur på grund att de är idisslare orsakar större klimatpåverkan än 
enkelmagade djurslag som gris och kyckling.  
 
I Västra Götaland finns 57 400 ha betesmarker som är viktiga att bevara för biologisk mångfald (Läns-
styrelsen, odaterad). I Tabell 4 finns riktvärden för antal betesdjur per hektar naturbetesmark av två 
olika typer (Jordbruksverket, 2001). Dessa riktvärden har använts för att göra en uppskattning av hur 
stor areal naturbetesmarker som befintliga idisslare (nöt och får) i Västra Götaland skulle kunna beta 
om de fick möjlighet. Antal befintliga betesdjur har hämtas från Jordbruksverkets statistikdatabas 
och djurkategorier som ingår är dikor med kalv, kvigor och stutar samt tackor med lamm. Mjölkkor 
ingår inte eftersom mjölkgårdarna ofta är belägna långt från naturbetesmarkerna och korna behöver 
hem till gården för att mjölkas. Dessutom är fodrets kvalitet och mängd avgörande för att upprätt-
hålla en hög mjölkproduktion, och detta kan vara svårt att styra med naturbeten. Tjurar ingår inte i 
beräkningen eftersom de går på bete i liten omfattning, men denna djurkategori skulle kunna utökas 
för mer betesbaserad produktion om fler tjurkalvar kastrerades. Av antalet hästar ingår 10 % efter-
som de till 75 % finns i stadsnära områden, och det antas att ytterligare 15 % inte har tillgång till 
naturbetesmarker. 
 
Riktvärdet för antal betesdjur per hektar i Tabell 4 är olika stort för torra resp. friska betesmarker. 
Två beräkningar har därför gjorts, en med antagande att alla betesmarker i Västra Götaland tillhör 
kategorin Frisk betesmark och en där ett medeltal av riktvärdena för Torr resp. Frisk naturbetesmark 
har använts.  
 
Tabell 4. Riktvärden för antal betesdjur per ha (ogödslad mark) på försommaren. På eftersommaren minskas 
beläggningen för att det inte ska uppstå foderbrist. Värdena ska ses som riktvärden, eftersom geografiskt 
läge, marktyp och fuktighetsförhållanden kan medföra en lämplig beläggning som kan vara högre eller lägre 
(Jordbruksverket, 2001). 

 Torr 
naturbetesmark 

Frisk 
naturbetesmark 

Medel* 

Kvigor, stutar < 1 år 2 4 3,0 
Kvigor, stutar > 1 år 1 2 1,5 
Dikor, ca 600 kg (inkl. kalv) 0,7 1,5 1,1 
Tackor, ca 65 kg (inkl. 2 lamm) 3 6 4,5 
*Egen beräkning 

 
Resultatet av dessa beräkningar visar att antalet potentiella betesdjur 2012 i Västra Götaland var fler 
än det teoretisk beräknade antal som behövs för att beta värdefulla betesmarker. Beroende på vilka 
antaganden som görs om betesmarkernas avkastningspotential finns det mellan 30 – 70 % fler po-
tentiella betesdjur än nödvändigt teoretiskt antal. Dessutom, om flera tjurkalvar föddes upp som 
stutar, skulle antalet djur som kunde hävda betesmarkerna öka ytterligare.  
 
Trots detta beräknade överskott på potentiella betesdjur är det ett faktum att sedan början av 2000-
talet har mellan 8 – 18 % av ängs- och betesmarkerna i Västra Götaland växt igen och förlorat sina 
naturvärden. Kraven på ökad produktivitet och lägre kostnader inom jordbruket har lett till ett mer 
storskaligt lantbruk där djurhållningen mer och mer koncentreras till färre och större besättningar. 
Allt fler marker som ligger långt ifrån de kvarvarande besättningarna överges därmed och växer igen 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, odaterad). Kraven på effektivitet gäller även i övriga livsmedels-
kedjan, t ex för mejerier och slakterier som också blivit färre och större, med längre transportavstånd 
som kan innebära att lönsamheten uteblir för gårdar med långa avstånd till livsmedelsindustrin.  
 
Jordbruksverket (2009b) kom med hjälp av modellberäkningar baserat på kvoten mellan foderbehov 
och betestillgång till ett liknande resultat som ovan för Västra Götaland och för resp. kommun. På 
länsnivå var kvoten tillräckligt hög men när beräkningen gjordes på kommunnivå visade det sig att 



 

Västra Götaland var ett av de län som låg i riskzonen. Skillnaden var stor mellan kommuner och i 
många fall fanns det inte tillräckligt antal betesdjur för att förhindra igenväxning av de skyddsvärda 
betesmarkerna. 
 
Den mängd nöt-, lamm- och fårkött som 2012 producerades från befintlig djurhållning i Västra Göta-
land motsvarade 14 kg per person, dvs. 52 % av de 27 kg som totalkonsumtionen per person var 
samma år (25,5 kg nötkött, 1,5 kg får- och lammkött). Enligt ovanstående beräkning finns det mellan 
30 - 70 % fler potentiella betesdjur än nödvändigt. Ett grovt överslag ger alltså att optimalt 
användande av betesdjur på betesmarker i Västra Götaland skulle kunna producera kött 
motsvarande mellan 8 - 11 kg per person och år (räknat som slaktvikt/totalkonsumtion). Men av skäl 
nämna ovan så möjliggör inte jordbrukets struktur detta idag.  

Ekologisk odling 

Tabell 5. Arealer och andel ekologisk mark, redan omställd och under omställning 2011 i Sverige och Västra 
Götaland (Jordbruksverket, 2012c). Med andel i procent menas i förhållande till motsvarande totala areal i 
Sverige resp. Västra Götaland av resp. markslag. 

 Redan omställd Under omställning Summa 

 Hektar Andel, 
% 

Hektar Andel, 
% 

Hektar Andel, 
% 

Sverige 

Jordbruksmark 385 652 12,6 94 974 3,1 480 626 15,7 

Åkermark 300 797 11,5 72 668 2,8 373 465 14,3 

Betesmark 84 855 19,0 22 306 5,0 107 160 24,0 

Västra Götaland 

Jordbruksmark 92 655 17,5 19 104 3,6 111 759 21,1 

Åkermark 77 248 16,5 15 810 3,4 93 058 19,9 

Betesmark 15 407 25,4 3 295 5,4 18 701 30,8 

 

• 2011 var 15,7 % av Sveriges totala jordbruksmark omställd eller under omställning till 
ekologisk odling.  

• 14,3 % av åkermarken och 24 % av betesmarkerna var omställd. 
• I Västra Götaland var 21,1 % av jordbruksmarken omställd eller under omställning med 

fördelningen 19,9 % för åkermark och 30,8 % för betesmark.  
• I Västra Götaland är alltså en större andel av både åkermark och betesmark omställd till 

ekologisk odling jämfört med resten av Sverige. 

• På åkermark är slåtter- och betesvall den dominerande ekologiska grödan (63 % i Sverige) 
(Jordbruksverket, 2012c). 
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Miljöpåverkan från produktion av kött 

Grunden för vår livsmedelsproduktion är att vi odlar grödor som antingen används direkt till livs-
medel eller som foder till djur som i sin tur föds upp till livsmedelsproduktion. Miljöpåverkan från 
livsmedel uppstår till stor del i primärproduktionen, dvs. i odlingen och i djurhållningen, och kan vara 
både positiv och negativ. Livsmedelsproduktion tar stora arealer i anspråk och orsakar större eller 
mindre miljöpåverkan beroende på hur produktionen sker och grundförutsättningarna där den sker. 
För importerade livsmedel och råvaror uppstår alltså den största miljöpåverkan i det område där de 
odlats eller där djuren fötts upp.  
 
Generellt har animalieproduktion större miljöpåverkan än vegetabilieproduktion eftersom det går åt 
stora arealer för att odla fodret till djuren. Själva djurhållningen påverkar också miljön, t ex i form av 
utsläpp till luft och vatten från gödsel. Miljöpåverkan skiljer sig mellan olika slags animalieproduktion 
vilket beror på olika djurslag såväl som olika produktionssystem. I Tabell 6 görs en översiktlig bedöm-
ning av hur olika typer av svensk köttproduktion påverkar olika miljöaspekter. Underlaget till 
tabellen har hämtats från bedömningar gjorda av Röös (2013) och Livsmedelsverket (2013). 
 
Tabell 6. Miljöpåverkan från köttproduktion. Observera att jämförelser endast kan göras vågrätt i tabellen. 
För varje miljöaspekt har kött från de olika djurslagen och produktionssystemen jämförts och rangordnats 
inbördes med siffrorna 1, 2 och 3. Beroende på vilken miljöaspekt som bedöms innebär 1 minsta negativa 
eller mesta positiva miljöpåverkan, medan 3 innebär mesta negativa eller minsta positiva miljöpåverkan. 
Klimatpåverkan, Övergödning, Användning av kemiska bekämpningsmedel är miljöpåverkan som är negativ 
och som uppstår där produktionen sker. Öppna landskap och Biologisk mångfald är positiva miljöaspekter 
som också uppstår där produktionen sker. Med miljöaspekten Påverkan Internationellt avses miljöpåverkan 
som uppstår i andra länder där foder odlas som importeras till svensk djuruppfödning (avser främst 
avskogning).  

  
Gris- och 
fågelkött 

Nötkött från 
mjölkproduktion 

Nöt- och 
lammkött 

betesbaserat 

Nöt- och 
lammkött 

stalluppfödning 

Klimatpåverkan 1 2 3 3 

     

Övergödning 3 3 2 3 

     

Öppna odlingslandskap 2 1 1 1 

     

Biologisk mångfald 3 2 1 2 

     

Användning av kemiska 
bekämpningsmedel 

3 2 1 2 

     

Påverkan internationellt 3 2 1 2 

 
 
Miljöpåverkan generellt för kött  

• Hantering och användning av stallgödsel orsakar utsläpp av kväve till luft och vatten vilket 
bidrar till övergödning och klimatpåverkan. 

• Produktion av foder i Sverige bidrar till att hålla odlingslandskapet öppet.  
• I foderodlingen används kemiska bekämpningsmedel framförallt i odlingen av spannmål och 

andra ettåriga grödor. I vallodlingen är användningen av kemiska bekämpningsmedel 
mycket liten. 



 

• Det finns flera certifieringssystem som utöver lagstiftningen ställer krav och begränsningar 
gällande t ex djurvälfärd, användning av bekämpningsmedel, utevistelse för djuren och 
användning av soja i foder. Dessa olika system har inte värderats i denna rapport.  

Gris- och fågelkött 
• Fodret består till stor del av spannmål odlat på åkermark vilket är positivt för att hålla 

odlingslandskapet öppet. Samtidigt ger detta en större användning av bekämpningsmedel 
jämfört med nöt- och lammkött vars foder är mer baserat på grovfoder som vall och 
ensilage. 

• Gris- och fågelproduktionen är mer beroende av importerat foder (speciellt soja) än 
produktion av nöt- och lammkött och har därför en större miljöpåverkan internationellt 
sett. 

Nöt- och lammkött 

• Eftersom nötkreatur och får är idisslare, vilket leder till att metan släpps ut från deras 
matsmältning, är påverkan på klimatet större än från gris- och fågelkött.  

• För kött från mjölkkor (överskottskalvar och utslagskor) fördelas utsläppen även på 
producerad mängd mjölk, vilket sänker miljöpåverkan per kg kött från nötkreatur från 
mjölkbaserade produktionssystem.  

• Genom betesdrift bidrar nötkreatur och får till bevarande av naturbetesmarker och andra 
betesmarker.  

• Även mjölkkor har stor betydelse för bevarande av naturbetesmarker och andra betes-
marker eftersom rekryteringskvigorna i många fall betar på dessa marker. 

• Flerårig vallodling är positivt för växtföljd, åkermarkens bördighet samt för att hålla nere 
användningen av bekämpningsmedel i odlingslandskapet. 

• Stalluppfödda nötkreatur och lamm bidrar inte till bevarandet av naturbetesmarker.  

 

Internationell jämförelse  

 
Figur 27. Animalieproduktion, djurtäthet per hektar åkermark 2011 (Meat Atlas, 2014). Djurtäthet är ett index 
som beskriver animalieproduktionen per hektar åkermark i ett givet område. Olika djurslag får olika vikt 
beroende på t ex hur stort foderbehov de har. Exempelvis motsvaras en mjölkko av 0,1 får eller 0,007 
slaktkycklingar. Följande djur ingår i indexet: Gris, fågel, nötkreatur, får, get, häst och kanin. 

 
• I många länder är animalieproduktionen koncentrerad till specifika regioner. Denna kon-

centration har både för- och nackdelar.  
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• Högst är djurtätheten i Nederländerna, Irland och Belgien. England och Portugal kommer 
därefter. Sverige tillhör enligt denna sammanställning ett av länderna med förhållandevis 
låg djurtäthet. 

• Som fördelar med hög djurtäthet kan nämnas billigare produktion, närhet till slakterier och 
bra möjligheter till kunskapsutbyte mellan producenter. 

• En av de största nackdelarna är att stora stallgödselmängder produceras, ofta i överskott i 
förhållande till det växtnäringsbehov som finns på åkermarken i regionen. Detta leder till 
stora lokala utsläpp av kväve till luft (ammoniak) och till grund- och ytvatten (nitrat), och 
risk för ineffektiv användning av stallgödseln. Med ineffektiv stallgödselanvändning ökar 
risken för läckage av kväve och fosfor vilket orsakar övergödning, alternativt långa 
transporter för att sprida stallgödseln på åkermark där växtnäringsbehov finns.  

 

 

 

Figur 28. Husdjurstäthet i EU27 2005 (Westhoek et al, 2011) 

 
• Figur 28 visar djurtätheten i olika regioner i EU, dels totalt och dels uppdelad på nötkreatur, 

gris och fågel.  
• För alla djurslagen syns en kraftig koncentration till bl a Danmark, nordvästra Tyskland, 

Nederländerna och Belgien, där också problemen med övergödning är stora.  



 

• Danmark, nordöstra Tyskland, Nederländerna och Belgien har en hög produktion av gris i 
förhållande till sin åkermark, liksom delar av Irland har för nötkreatur.  

• I Frankrike finns en kraftig koncentration av gris och fågel i den nordvästra delen, i 
Bretagne.  

• Stor koncentration av grisproduktion finns också i delar av Italien, Spanien och Portugal. 
• I Sverige är husdjurstätheten moderat i förhållande till övriga länder i Europa vilket även 

gäller Västra Götaland. 
 
 
 

 
Figur 29. Kväveöverskott i marken i olika delar av Europa (JRC, 2012).  

 

• Kväveöverskott i marken är en viktig paramenter som direkt påverkar risken för 
övergödning. Kväveöverskott uppkommer då tillförseln av kväve med t ex stallgödsel eller 
mineralgödsel är för hög jämfört med grödornas upptag.  

• Största kväveöverskottet finns i Nederländerna, Belgien, Danmark, nordvästra Tyskland, 
Irland, och norra Italien (JRC, 2012), och dessa områden sammanfaller i stort sett med stor 
djurtäthet, stor animalieproduktion och därmed export av animalieprodukter.  

  



  

  SIK 35 (38) 
 

Referenser 

Arla. 2014. Corporate social responsibility report 2013. Nedladdad från: 
http://www.arla.com/Images/arla.com/2014/annual-report-and-
csr/pdf/ArlaCSR_V%c3%a5rtAnsvar2013_SE.pdf 

Jordbruksverket. 2001. Bete och Betesdjur. ISBN 9188264-25-4. Jordbruksverket 2001.  

Jordbruksverket. 2007. Jordbruksmarkens användning 2006. Slutlig statistik. Sverige officiella 
statistik, Statistiska meddelanden. JO 10 SM 0701. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket. 2009a. Jordbruksmarkens användning 2008. Slutlig statistik. Sverige officiella 
statistik, Statistiska meddelanden. JO 10 SM 0901. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket. 2009b. Utveckling av ängs- och betesmarker – igår, idag och imorgon. Rapport 
2009:10.  

Jordbruksverket. 2010. Jordbruksmarkens användning 2009. Slutlig statistik. Sverige officiella 
statistik, Statistiska meddelanden. JO 10 SM 1001. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket. 2011. Hästar och anläggningar med häst 2010. Sveriges officiella statistik, 
Statistiska meddelanden. JO 24 SM 1101. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket. 2012a. Husdjur i juni 2012. Sverige officiella statistik, Statistiska meddelanden. JO 
20 SM 1201. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket. 2012b. Jordbruksmarkens användning 2011. Slutlig statistik. Sverige officiella 
statistik, Statistiska meddelanden. JO 10 SM 1202. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket. 2012c. Ekologisk växtodling 2011. Statistiska meddelanden JO 10 SM 1203. 

Jordbruksverket. 2013a. Statistikrapport 2013:06. Antal ekologiska husdjur 2012. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket. 2013b. Jordbruksmarkens användning 2012. Slutlig statistik. Sverige officiella 
statistik, Statistiska meddelanden. JO 10 SM 1301. Jordbruksverket.  

Jordbruksverket, 2014. Antal förprövade platser för olika djurslag under 2013, daterad 2014-02. 
Nedladdad från: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.1b8a384c144437186ea5645/1393329671956/F%C3%
B6rpr%C3%B6vningar_2013.pdf  

Jordbruksverkets statistikdatabas. Data nedladdade under januari – mars 2014.  
http://statistik.sjv.se/PXWeb/Menu.aspx?px_db=Jordbruksverkets%20statistikdatabas&px_language
=sv&rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625  

JRC. 2012. The State of Soil in Europe. JRC Reference Reports. Report EUR 25186 EN. European 
Commission.  

Livsmedelsverket. 2013. Miljöpåverkan från animalieprodukter – kött, mjölk och ägg. Rapport 
17:2013.  

LRF. 2013. Grön konkurrenskraft – produktivitet i Sverige och konkurrentländer. LRF, Jordbruks-
verket, LRF Konsult. Nedladdad från:  
http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Publikationer/Gron-konkurrenskraft---
produktivitetsutveckling-i-Sverige-och-i-vara-konkurrentlander/  

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Odaterad. Landsbygd 2020 SWOT-analys inför 
Landsbygdsprogrammet 2014-202.  

Meat Atlas. 2014. Heinrich Böll Foundation, Berlin, Germany och Friends of the Earth Europe, 
Bryssel, Belgien.  

Miljömålsportalen. Naturvårdsverket. www.miljomal.se  

Naturvårdsverket. 2013. Utvärdering av ängs- och betesmarksinventeringen och databasen TUVA. 
Rapport 2013:32. 



 

Naturvårdsverket. Odaterad. Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara 2050? - ett 
diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden. Nedladdad från: 
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/2013_livsmedelsverket_hur_liten_kan_li
vsmedelskonsumtionens_klimatpaverkan_vara_2050.pdf 

Röös. 2013. Röös, E. Köttguiden – kloka val för miljö och djurvälfärd. Nedladdad från: 
http://www.kottguiden.se/index.html  

Svensk Fågel. www.svenskfagel.se  

Svenskt Kött. www.svensktkott.se  

Westhoek et al. 2011. Westhoek, H., Rood, T., van de Berg, M., Janse, J., Nijdam, D., Reudink, M., 
Stehfest, E. The Protein Puzzle The consumption and production of meat, dairy and fish in the 
European Union. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. ISBN: 978-90-78645-61-0. 

Personliga meddelanden 

Lotta Waldenstedt. Svensk Fågel. 2014. 
Maria Donis. Svensk Fågel. 2014.  
Lennart Holmström. LRF Mjölk. 2014. 
Anna Norberg. Jordbruksverket. 2014. 
 
 
  



  

  SIK  
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Huvudkontor/Head Office:  
SIK, Box 5401, SE-402 29 Göteborg, Sweden.  
Telephone: +46 (0)10 516 66 00, fax: +46 (0)31 83 37 82.  

Regionkontor/Regional Offices:  

SIK, Ideon, SE-223 70 Lund, Sweden.  

Telephone: +46 (0)10 516 66 00.  

SIK, Verkstadsgatan 17, SE-904 03 Umeå, Sweden.  

Telephone: +46 (0)10 516 66 00. 

SIK, Vreta Kluster, Järngården 13, SE-590 76 Vreta Kloster, Sweden.  

Telephone: +46 (0)10 516 66 00. 

www.sik.se  

 


