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KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Kan man äta kött om man vill värna klimatet?
Idag hör man ofta att kött är helt klimatvidrigt, att
det ger utsläpp av mycket klimatgaser. Men stämmer
det verkligen? Kan det vara helt OK att äta kött även
om man värnar om klimatet och kan köttproduktion
till och med vara klimatvänligt och hållbart?
■ FRÅGA: Jag älskar matlagning och jag har också
vinprovning som ett stort
intresse och hobby. Många
viner kräver en god kötträtt
och jag vill fortsätta att njuta av detta. Jag har hört att
köttproduktion är en stor
klimatsyndare och jag vill
inte bidra till klimatändringen med min livsstil. Hur
skall jag kunna förena dessa motsatta intressen?
SVEN LINDQVIST

SVAR: Hej Sven, faktum är
att dina intressen inte alls
behöver motverka varann!
Först, köttkonsumtion är
inte EN verksamhet. Den är
helt länkad till hur köttet är
producerat. Köttproduktion sker idag huvudsakligen i två huvudtyper:
Typ 1: Djuren föds upp i
stordrift, utfordras med foder, producerat i Sverige
som vallfoder, eller som
importerat kraftfoder från
soja protein bl a från Sydamerika. Dessa djur betar
utomhus i allt mindre utsträckning eftersom de utfordras nära eller inom sina
stallar. OM de betar utom-

hus är det på åkermark odlad som vall. Detta bidrar
inte till den biologiska
mångfalden i landskapet!

Betestvång eller inte
Det pågår just nu en kampanj bland en del djurägare
att det nuvarande betestvånget skall försvinna för
att underlätta den ekonomiska konkurrensen bland
köttproducenter. Utländsk
köttproduktion är olika variationer på detta tema där
ekonomisk vinst för köttproducenten är den främsta drivkraften.
Typ 2: Djuren föds upp i
ofta mindre enheter, men
inte nödvändigtvis, och betar utomhus på gräsmarker,
vallar, eller på oplöjda naturbetesmarker. Betesperioden är från mitten av maj
till mitten av oktober. Det är
naturbetesmarker som ger
en hög biologisk mångfald
av växter och djur, bland
annat insekter, varav många
idag är utrotningshotade.
Gräsmarker som naturbetesmarker är också kolinlagringsarealer.
Vid jämförelse av dessa

Nötkreatur på naturbetesmark, Tofta, Lycke.

två typer av köttproduktion
är det en stor skillnad i klimatpåverkan. Typ 1 har en
betydligt högre utsläpp av
klimatgasen metan från
djurens ämnesomsättning
eftersom deras diet har ett
högre proteininnehåll. Dessutom ges ett större utsläpp
av koldioxid från det långväga importerade sojan.

Bättre alternativ dyrare
Typ 1 ger en högre köttproduktion per ytenhet jämfört med typ 2. Typ 2 ger
mindre utsläpp av klimatgaser, lägre köttproduktion
och större areal av kolinlagring genom uppehållande av naturbetesmarker
samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Sammanfattningsvis,
kött från naturbetesmarker
blir något dyrare eftersom
produktionen är lägre på
sådana marker jämfört med
stordriftproduktion. Det är
idag en ökande konsumentefterfrågan på närproducerat naturbeteskött.
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mare. I gengäld får du ett
nyttigare kött. Forskning
har visat att naturbeteskött
har en högre koncentration
av den för människor nyttiga aminosyran omega3.

En annan klimataspekt
på din gourmetmåltid – välj
ett gott rödvin från Europa
så minskar du transportkostnaden!

Ät rätt kött
Svaret på din fråga blir då –
det är helt ok att äta kött
ibland – om köttet är producerat på naturbetesmarker, helst i närheten där du
bor så att transporten
minskas. För att hålla kostnaden på samma nivå som
tidigare, kan du äta kött
mindre ofta då naturbeteskött är dyrare eftersom
dessa djur växer långsam-

Ställ dina frågor om klimat, hållbarhet och omställning till en
expertpanel från Omställning Kungälv. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr svarar på
frågor om stort och smått – globalt och lokalt. Svaren publiceras i KP en gång i månaden.
Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

