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Sustainable meat production and meat consumption in the county 
of Dalarna 
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Näslund, E., 2013: Hållbar köttproduktion och köttkonsumtion i Dalarna, Examensarbete i Hållbar Utveckling 
vid Uppsala universitet, No. 172, 62 pp, 30 ECTS/hp 
 
Abstract: The release of green house gases and the environmental impacts humans have on the environment are 
huge and might cause irreversible changes to our earth. Meat is considered to have large impacts on the 
environment, especially beef meat and therefore there have lately been considerable discussions on the 
sustainable level of meat consumption and production. The main goal with this thesis is to study sustainable 
meat production and meat consumption in the county of Dalarna in Sweden. Indicators for sustainable meat 
production and meat consumption were developed and applied on three cases. Interviews were carried out with a 
municipality in the region that represents the consumer and three beef farmers that represents the producers. The 
three farmers in this study got many positive remarks regarding sustainability. There are still things to improve 
but on the whole many positive things were observed, e.g. use of natural grazing areas, maintenance of 
biodiversity, minor use of fertilizers and pesticides, use of land (pasture/leys) that otherwise would not be used 
for production of human food for direct consumption (e.g. grain) since the land is not suitable for that. To sum 
up the results from the consumer group, what can be seen is that the municipality is trying to improve their 
consumption patterns and that they have good intentions. They try for example to decrease their portions of meat 
and reduce their waste, they further try to implement days with only vegetarian food. On the other hand are the 
emissions from each pupil still too large if IPPC’s climate goal of a total of 1-2 ton CO2e emissions per person 
per year is to be reached. The consumers in Dalarna have the possibility, looking at things from a sustainable 
point of view, to choose a fine beef meat product (depending on how it is produced) from the neighbourhood. 
This is due to the fact that the producers in the study got many positive remarks regarding the sustainable 
indicators. It can therefore be considered positive if the municipality would support this production a thereby 
procure beef meat from the neighbourhood. The municipality must however change their consumer patterns and 
buy an amount of beef meat that can be considered sustainable. 
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ERIKA NÄSLUND 
 
Näslund, E., 2013: Hållbar köttproduktion och köttkonsumtion i Dalarna, Examensarbete i Hållbar Utveckling 
vid Uppsala universitet, No. 172, 62 sidor, 30 ECTS/hp 
 
Sammanfattning: Dagens utsläpp av växthusgaser plus all övrig miljöpåverkan människor ger upphov till kan 
orsaka bestående förändringar på vår jord. Insikten om att vårt handlande kan komma att få ödesdigra 
konsekvenser har lett fram till att begreppet hållbar utveckling har skapats. Det är ett begrepp som innehåller de 
tre stödpelarna ekonomi, social och miljö och med det menas att alla tre aspekter måste tas hänsyn till och 
fungera för att någonting ska anses hållbart. Kött är en produkt som har stor påverkan på miljön, både i from av 
höga växthusgasutsläpp, men även i form av övergödning, försurning och stor markanvändning. Nötkött har 
extra hög klimatpåverkan på grund av att nötboskap, som är idisslande djur, släpper ut stora mängder metan då 
de bearbetar sin föda. På grund av den här vetskapen har diskussionen om hur mycket och vad för sorts kött som 
ska konsumeras blivit högaktuell. Vad som är viktigt då frågan angående kött diskuteras är att skilja på 
produktion och konsumtion av kött. Produktion är det lantbrukaren arbetar med och konsumtion är vad vi 
konsumenter utför. En stor konsument i Sverige är den offentliga sektorn. Kommuner som en del av den 
offentliga sektorn har möjligheter att ta en ledande roll och vara ett föredöme för hur konsumtionen av kött borde 
se ut. 

Det övergripande syftet med den här studien är att studera hållbar köttproduktion och den offentliga sektorns 
köttkonsumtion i Dalarnas län i Sverige. Indikatorer för att bedöma hållbarheten i köttproduktion respektive 
köttkonsumtion togs fram. Dessa indikatorer applicerades sedan på några få utvalda fall, belägna i Siljansbygden 
i Dalarnas län. Då Dalarna är en region som i huvudsak lämpar sig för vallodling valdes tre lantbrukare med 
nötköttsgårdar ut för att representera producentledet. Konsumenten representerades av en kommun i Dalarna. 
Deras upphandlingar av kött plus vad de serverar i kommunens skolor utvärderades.  

Tio sammanfattande indikatorer för köttproduktion och sju för köttkonsumtion togs fram och gårdarna och 
kommunen utvärderades genom att intervjuer genomfördes med de tre lantbrukarna samt kostchef och 
upphandlingsansvarig på kommunen. Köttproduktionen (de tre fallgårdarna) fick utifrån de framtagna 
indikatorerna många positiva anmärkningar gällande hållbarhet även om förbättringar fortfarande är önskvärda. 
Positiva aspekter som observerades var exempelvis användningen av naturbeten, vilket i sin tur leder till 
bevarande av biologisk mångfald, liten användning av mineralgödsel och växtskyddsmedel, användning av 
marker (betesmarker/vallar) som annars inte skulle användas för produktion av humanföda för direkt konsumtion 
(ex. spannmål) då markerna inte lämpar sig för det etc. Konsumenten, den offentliga sektorn, arbetade också för 
att bli mer hållbara, de försökte införa vegetariska dagar, liksom at minska portionsstorlekarna av kött. De 
arbetade även aktivt med att minska sitt svinn. Trots det var utsläppen av växthusgaser per elev högre än vad 
som krävs för att nå IPCC:s uppsatta klimatmål om 1-2 ton CO2e per person och år. Att minska köttintaget är 
önskvärt liksom att de väljer de kött de konsumerar med omsorg. Vad som kan konstateras är att konsumenterna 
i Dalarna har möjlighet att välja ett bra nötköttsalternativ ifrån närområdet sett ur hållbarhetssynpunkt (beroende 
på hur köttet är producerat). Detta baseras på fallgårdarnas positiva resultat avseende hållbarhet i studien. Det 
kan därför anses positivt om kommunen stödjer den här produktionsformen och därmed upphandlar nötkött ifrån 
närområdet. Kommunen har möjlighet att öka hållbarheten i sin köttkonsumtion genom att ändra sina matvanor 
och begränsa sina köttinköp till en hållbar mängd.  

 
Nyckelord: Hållbar utveckling, köttproduktion, köttkonsumtion, offentlig upphandling, Dalarna 
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1 Introduktion 
Att mänskligheten utsätter vår jord för många och stora påfrestningar är idag allmänt känt och 1992 gick 
världens ledande vetenskapsmän ut med en varning om att stora förändringar måste ske om inte människans 
aktiviteter ska skapa bestående förändringar på vår jord (Kendall, 1992). För att mänskligheten lättare ska ta sig 
an den här uppgiften har begreppet hållbar utveckling formats (International Institute for Sustainable 
Development, 2013). Begreppet syftar till att skapa en hållbar utveckling genom att inkludera de tre delarna 
ekonomi, samhället och miljön då aktiviteter genomförs. Essentiellt är att alla delar måste fungera för att 
utvecklingen ska anses hållbar (Hållbarhetsguiden, 2013). 

Under de senaste 200 åren har det skett en enorm teknisk utveckling i världen (Pullar, et al., 2011). Det har lett 
till en intensifiering av jordbruket och därmed även vår livsmedelsproduktion. Kopplat till intensifieringen av 
jordbruket och framförallt köttproduktionen är dess påverkan på miljön. Klimatförändringen med en 
temperaturökning på jorden till följd av en ökad andel växthusgaser i atmosfären (Scientists, 2009) har lett till 
ökad oro och diskussion angående hur mycket växthusgaser jordbrukssektorn bidrar med (Jordbruksverket 
2012a). Kött är den livsmedelsprodukt som har högst klimatpåverkan, ett kilo kött släpper ut en väsentligt större 
andel växthusgaser än ett kilo vegetabilier (Köttguiden, 2013a). Man vet att köttproduktionen bidrar med 
växthusgaser både i form av metan från idisslande djur men även i form av koldioxid genom användandet av 
fossila bränslen (maskiner och traktorer) (Jordbruksverket, 2012a). Lustgas, vilken är den starkaste utav 
växthusgaserna, avges från kvävet i marken och vid gödselhanteringen (Jordbruksverket, 2009). Enligt Röös et 
al. (2013) kan mängden växthusgaser en produkt bidrar med även användas som en indikator för övriga påverkan 
den produkten har på miljön. Övergödning och försurning, liksom markanvändning kan ofta kopplas samman 
med mängden växthusgaser. Det gör att kött även har en stor påverkan på miljön gällande dessa miljöaspekter 
(Röös et al., 2013).  

Vad som är viktig då man talar om livsmedelskedjan och dess påverkan är att skilja på produktion och 
konsumtion av livsmedel. Om vi vill ha en fungerande köttproduktion där konsumenter har möjlighet att äta 
köttprodukter är det inte lantbrukarnas uppgift att genom att minska sin produktion minska miljöpåverkan. Den 
enskilde lantbrukaren måste ha som mål att producera med god lönsamhet; det väsentliga är hur produktionen 
sker. Lantbrukaren kan kontrollera de utsläpp som orsakas och försöka att skapa en så hållbar produktion som 
möjligt. Lantbrukarna och dess företrädare bör även arbeta med att framhäva alla de fördelar exempelvis 
betesbaserad köttproduktion har gällande bland annat biologisk mångfald och kulturvärden. Det här är viktigt då 
intensifieringen av jordbruket har lett till en minskning av de mest artrika jordbrukshabitaten som under mycket 
lång tid utvecklats tillsammans med människan. Det har gjort att många växt- och djurarter relaterade till 
jordbrukande som tidigare fanns i stor mångfald nu håller på att försvinna (Världsnaturfonden, 2011). Att bevara 
brukade marker och därmed arter kopplade till dessa ses därför som betydelsefullt. 

Konsumenterna å andra sidan kan påverka konsumtionen av kött. De val de gör då de inhandlar proteinvaror kan 
vara mer eller mindre hållbara. De kan välja vilken mängd och sorts kött de vill inhandla och de kan även välja 
om de vill äta kött eller inte. Enbart i Sverige bidrar köttkonsumtionen med att varje svensk släpper ut 0,7 ton 
CO2 ekvivalenter per år (2005) (Lundström & Dahlin, 2011). Vad som vidare är intressant att notera är att den 
svenska konsumtionen av kött ökade med mer an 50 procent mellan 1990 och 2005 och den här ökningen anses 
bestå av till största delen importerade produkter (Lundström & Dahlin, 2011). Konsumenten har en viktig roll att 
fylla då de genom sina inköp kan påverka mängden utsläpp av växthusgaser och genom de val de gör gynna 
olika producenter och på så sätt styra utvecklingen av köttprodukter. Konsumenter kan även genom att minska 
svinnet av mat bidra till en mindre klimatpåverkan (Lööv, 2012).  

En stor konsument i dagens samhälle är den offentliga sektorn som inhandlar livsmedel till både skolor, 
förskolor och äldreboenden. 2010 beräknades den offentliga sektorn i Sverige upphandla livsmedel till ett värde 
av 8,7 miljarder kronor (Ryegård, 2012). Den offentliga sektorn kan verka som förebild då de kan sätta 
standarder för vad för sorts mat som är lämplig att inhandla (Lööv, 2012). Vad som är lämpligt är en 
omdebatterad fråga, men att köpa exempelvis lokalproducerade livsmedel anses positiv då avståndet mellan 
producent och konsument minskas. Genom att konsumera lokala produkter kan konsumenten återta makten och 
kontrollen över de livsmedel de inhandlar (Rättviks kommun, 2012). Lokalproducerade livsmedel sägs även 
skapa fler mervärden för konsumenten än produkter som inte har någon koppling till närområdet, då den lokala 
omgivningen gynnas då dessa varor köps. Både näringslivet liksom olika miljöer i närområdet kan främjas (JM:s 
kött och chark, 2013). Vidare kan lokala livsmedel vara lämpliga att inhandla för att främja en bra djurvälfärd. 
Sverige anses nämligen ha en av de strängaste djurskyddslagarna i världen (EU-upplysningen, 2013). 
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För att reda ut diskussionerna om lokal produktion är det av intresse att studera en begränsad region för att kunna 
applicera de båda begreppen hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Dalarna är ett län med till största delen 
småbruk. Det är slåtter och betesvall som är den vanligaste produktionsformen, vilket leder till att betande djur, 
så som nötboskap och får finns i hög kvantitet. En mindre andel spannmålsgårdar liksom gris- och hönsgårdar 
går också att finna (Jordbruksverket, 2012b). Det här leder till att i studien kommer konsumenten att presenteras i 
form av den offentliga sektorn och producenter i form av lantbrukare med nötköttsgårdar i regionen.  

1.1 Problemformulering 
Problemet kopplat till dagens köttproduktion är stor och det är därför betydelsefullt hur köttet produceras och hur 
mycket och vilken typ av kött som konsumeras. Idag är det svårt att utvärdera hållbarheten då konkreta 
tillvägagångssätt för att göra detta saknas för både produktion och konsumtion av kött. Metoder finns för 
exempelvis miljömässiga jämförelser (LCA) men en metod för att utvärdera hållbarhet, vilket inkluderar de tre 
delarna miljö, ekonomi och sociala faktorer är ännu inte vedertagen. Det är därför av intresse att ta fram en sådan 
metod för att underlätta valet av produkt för konsumenten. 

Olika områden i landet har olika förutsättningar för att bedriva olika produktionsformer. Det är därför av intresse 
att ta fram en metod som kan användas för att jämföra produktionsformer ur ett hållbarhetsperspektiv i en region. 
Är produktionen som bedrivs i regionen idag hållbar? Vilka alternativ finns? Är dessa mer hållbara? Vidare är 
det viktigt att skilja på produktion och konsumtion. En producent kan producera det mest hållbara alternativet 
med de förutsättningar denne har att tillgå men det behöver inte betyda att det är det optimala alternativet för 
konsumenten som bor i samma region att konsumera. Konsumenten måste bedömas utifrån ett 
konsumentperspektiv. Konsumeras en hållbar mängd? Vilket köttalternativ är det mest hållbara för den här 
personen att konsumera? Är det hållbart att konsumera det kött som produceras i närområdet? För att utvärdera 
ovanstående frågeställningar är det av intresse att applicera dessa inom en viss region. Man kan genom att 
begränsa sig till en viss region studera hur eller om köttproduktionen och köttkonsumtionen kan sammankopplas. 
Den här studien ska försöka fylla ovanstående brist på kunskap vilket leder fram till studiens syfte.  

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med det här arbetet är att studera hållbarheten i köttproduktion och köttkonsumtion 
(offentliga sektorn) i Dalarnas län i Mellansverige, samt att diskutera hur dessa förhåller sig till varandra. En 
kommun i Dalarnas läns strategier vid upphandlingar ska analyseras liksom tre nötköttsproduktionsgårdar i 
Dalarna.  

Mer specifikt ska studien 

x baserat på existerande litteratur, arbeta fram indikatorer som kan användas för att utvärdera 
hållbarheten i köttproduktion respektive köttkonsumtion.  

x med hjälp av indikatorerna (ovan) utvärdera hållbarheten i nuvarande köttproduktion och 
köttkonsumtion (offentlig sektor) i Dalarna och vidare ska hinder för att uppnå en högre hållbarhet i 
både konsumtions- och produktionssteget identifieras.  

x från både ett lokalt och globalt perspektiv undersöka hur en hållbar köttproduktion och 
köttkonsumtion kan sammanlänkas.  

Den här studien har valt ett nytt perspektiv då livsmedelskedjan studeras. I studien görs skillnad mellan 
produktion och konsumtion av kött något som är ovanligt i redan förekommande litteratur. Den här 
uppdelningen gör att man kan studera köttsektorn annorlunda än om man ser det som en helhet. Då producenten 
och konsumenten har olika möjligheter att påverka olika steg i livsmedelskedjan blir det missvisande att 
utvärdera dessa tillsammans.  

1.3 Rapportens upplägg 
Den här rapporten kommer att inledas med en bakgrund i kapitel två. Här introduceras begreppet hållbar 
utveckling och både köttproduktion och köttkonsumtion kommer att beskrivas mer detaljerat. Efter det följer en 
metoddel där studiens genomförande beskrivs. Då det här är ett stort och spretigt ämne krävs en omfattande 
resultat- och diskussionsdel. För att göra rapporten mer lättläst presenteras därför en sammanfattning av de 
viktigaste resultaten och diskussionen i kapitel 4. En mer utförlig presentation av resultatet och en diskussion 
kring varje indikator presenteras vidare i appendix 5. Efter kapitel 4, i kapitel 5 presenteras en generell 
diskussion där köttproduktion och köttkonsumtion sammanlänkas följt av en slutsats i kapitel 6.  
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2 Bakgrund 

2.1 Situationen i världen  
Ända sedan den industriella revolutionen har industrier producerat fler och fler varor och tjänster vilka har 
förbättrat levnadsstandarden runt om i världen. Människor på vissa platser av vår glob har till följd av det här 
under de senaste 200 åren kunnat utveckla en mycket komplicerad livsstil som är helt beroende av tillgången på 
lättillgänglig energi (Pullar, et al., 2011). Den ökade levnadsstandarden och välfärden och med den de växande 
tillgångarna på tekniska produkter har lett till en kraftig ökad konsumtion av denna lättillgängliga energi (IDR, 
2011). Energi som fås framförallt från fossila bränslen, genererade av solenergi upptagen av växter för miljoner 
år sedan. Det leder till att användandet av den här energin idag släpper ut koldioxid som varit lagrad i jordens 
inre under miljoner år, vilket resulterar i att vi hela tiden ökar andelen koldioxid i atmosfären (Figur 1) (Pullar, et 
al., 2011).  

 

Energi, och i och med det, utsläppen av koldioxid är en stor bidragande faktor till mängden växthusgaser i 
atmosfären och därmed den globala uppvärmningen, men energianvändningen är inte den enda aktivitet som 
bidrar till klimatpåverkan. Idag är en av våra stora utmaningar att växthusgaser genereras direkt eller indirekt 
från nästan all mänsklig aktivitet (World Resource Institute, 2005). Industrier, ökad markanvändning, liksom den 
agrara sektorn, för att nämna några, bidrar alla med någon form av de olika växthusgaserna (Figur 2) (World 
Resource Institute, 2005). Till växthusgaser räknas förutom koldioxid, både metan och lustgas och de har alla tre 
bidragit till klimatförändringarna och en ökad temperatur på jordklotet (IPCC, 2007a). Redan idag har en ökning 
på 0,76°C i den globala medeltemperaturen setts under de senaste 100 åren (IPPC, 2007b). EU har satt upp som 
mål att den totala temperaturökningen på jorden inte får överstiga 2 °C. För att nå det här målet måste utsläppen 
av växthusgaser sluta öka inom 10 år och efter det måste nivåerna från 1990 halverats år 2050 (Europeiska 
kommissionen, 2008). 
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Figur 1: Utvecklingen av världens koldioxidutsläpp (Boden, et al., 2010). 

 

Figur 2: Utsläpp av koldioxid, lustgas och metan från olika sektorer (World 
Resource Institute, 2005). 
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Som kan utläsas i figuren ovan så bidrar jordbruket och livsmedelsproduktionen med cirka 14 procent av de 
totala växthusgasutsläppen. Det är framförallt direkt markbearbetning, djuren och deras gödsel, samt 
risproduktion som inkluderas i den här punkten (World Resource Institute, 2005). Av de livsmedel vi omger oss 
med är kött det som orsakar den största påverkan på miljön (Röös, 2012). Den ökade välfärden och högre 
inkomster har lett till ökade krav på matkonsumtionen, vilket betyder att konsumtionen av dyrare varor ökar. 
Kött är kategoriserat som en vara där man ser en tydlig ökning i förbrukning då välståndet ökar (Lööv, 2012).  

Användningen av energi och andra naturresurser plus den stora befolkningsökning som ägt rum de senaste 200 
åren, från 1 miljarder invånare år 1800 till 7 miljarder idag (Worldometers, 2013) har gjort att den gemensamma 
påverkan på jordklotet har blivit för stor. Dagens befolkning på jorden förbrukar mer resurser än vad som 
genereras, ungefär 1,5 planeter krävs för att försörja hela världens befolkning. Med det menas att det tar ett och 
ett halvt år att regenerera det som använts under ett år. Precis som med pengar på banken kan man ta ut mer än 
man sätter in under en viss tid, men förr eller senare tar pengarna slut. Jordens ekosystem kan hantera viss 
påverkan men för mycket antropogena effekter leder till förändringar som inte kan återställas (Pullar et al., 
2011). Vi har även under samma tid, mycket på grund av den tekniska utvecklingen (datornätverk, telefoni etc.), 
skapat en globaliserad värld där samhällen över hela världen länkas samman i gemensamma 
beroendeförhållanden. Det handlar om både politik, kultur och ekonomi, men gäller i de flesta fall ekonomiska 
förhållanden. Varor och tjänster byts över hela världen och en förändring på marknaden i en del av världen kan 
påverka människor på helt andra platser (Nationalencyklopedin, 2013a). Det här leder till att konkurrensen 
mellan företag är större idag än tidigare och att importen av billiga varor ökar (Europeiska kommissionen, 2011). 
Detta gäller även jordbruksprodukter, så som vete och soja, där den globala marknaden styr priserna (Clarin & 
Davelid, 2008). Idag är cirka 50 procent av alla livsmedel som konsumeras i Sverige importerade (Ryegård, 
2012). 

Trots dessa globala tillgångar finns det stora skillnader i världen och det finns många hälsoaspekter kopplade till 
livsmedel. Av världens 7 miljarder invånare är cirka 904 miljoner människor undernärda och får inte tillräckligt 
med mat varje dag (Worldometers, 2013). Det är en av åtta och den största andelen av dessa lever i 
utvecklingsländer. Barn får inte i sig tillräckligt med näring för att som vuxna nå sin fulla sociala och 
ekonomiska potential (FAO, 2012a). Kött kan för dessa människor spela en stor roll då det innehåller många 
viktiga näringsämnen (Lööv, 2012). Å andra sidan blir människor i västvärlden allt fetare och fetma är idag 
klassat som en stor hälsorisk. Människor i vissa delar av världen anstränger sig till det yttersta för att behålla en 
hälsosam vikt (Garnett, 2007). Idag bedöms ungefär 1,5 miljarder människor vara överviktiga i världen 
(Worldometers, 2013). Vad som dock konstaterats är att de här människorna lider av en annan sorts 
undernärdhet. De saknar viktiga mineraler och vitaminer till följd av att de äter dålig snabbmat som till största 
delen innehåller enbart kalorier (FAO, 2002).  

På grund av den här tydliga utvecklingen har vetskapen vuxit fram om att vi måste förändra våra levnadsvanor. 
Konceptet hållbar utveckling har därför uppstått i tron om att vi kan ändra oss och skapa ett mer hållbart 
samhälle (International Institute for Sustainable Development, 2013). 

2.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett relativt nytt koncept som trots det redan har 
blivit ett utryck som används av gemene man i samhället. Det har en 
tendens att florera överallt, både i media och till vardags, men 
essentiellt att uppmärksamma är vilken den egentliga meningen av 
uttrycket är. Uttrycket hållbar utveckling har sitt ursprung i 
diskussionerna som utvecklades kring miljöfrågorna på FN:s första 
miljökonferens gällande den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Då 
var fortfarande oenigheten stor gällande vilken roll miljön hade i den 
politiska debatten och länders utveckling (Kjellen, 2008). Bevis på att 
miljön trots allt spelar roll kom 1987 då en av våra idag mest kända 
definitioner på hållbar utveckling skapades. ”En hållbar utveckling är 
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 
Den här definitionen formulerades av Brundtland Kommissionen och 
gavs ut i rapporten ”Our common future” år 1987 (World 
Commission on Environment and Development, 1987). Sedan dess 
har konceptet diskuteras otaligt och många olika definitioner har föreslagits. Gemensamt är att definitionen 
inkluderar de tre delarna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet (Figur 3). Det är en process som ”handlar 

Hållbar utveckling 
”För att tillgodose människans grundläggande 
behov, t.ex. mat att äta och luft att andas, 
behövs väl fungerande ekosystem. Om 
ekosystemen skadas försämras 
förutsättningarna för de livsnödvändiga 
tjänster och varor som naturen förser oss med 
och som i sin tur ligger till grund för 
ekonomisk och social utveckling. Det är därför 
nödvändigt att förvalta naturresurserna och 
andra resurser på ett sådant sätt att god 
ekonomisk och social utveckling uppnås, idag 
och för kommande generationer, utan att 
resurserna urholkas. Detta är innebörden av 
hållbar utveckling” (SCB, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och LRF, 2012). 
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om att nå mänskligt välbefinnande med en fungerande ekonomisk utveckling och samtidigt se till att de 
ekologiska systemen är i balans” (Hållbarhetsguiden, 2013). Det handlar om att bygga upp ett långsiktigt stabilt 
samhälle där människors grundläggande behov tillgodoses, samtidigt som de mänskliga och materiella 
resurserna måste hushållas med och naturen och ekosystemens produktionsförmåga bevaras. Både dagens 
generation och framtida generationer ska ha samma förutsättningar att uppnå de här målen och därför kan de 
människor som lever idag inte använda resurser på ett sätt som äventyrar framtida generationers möjligheter 
(Röda Korset, 2013). För att kunna uppnå det här är det essentiellt att jorden ses som ett system som länkar 
samman tid och rum. Beslut som togs av våra förfäder påverkar det som händer här idag och vad som utförs i en 
del av världen påverkar andra delar (International Institute for Sustainable Development, 2013). Det förutsätter 
långsiktighet, en helhetssyn och ett globalt perspektiv (Nationalencyklopedin, 2013b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad som debatterats och inte anses helt klart är hur de tre olika delarna i begreppet hållbar utveckling ska 
kopplas samman och vägas i relation till varandra. Begreppet kan tolkas på otaliga sätt och det har lett till olika 
syn på hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2013b). Enligt Ekins et al. (2008) har Turner urskilt två typer 
av hållbarhet i relation till olika typer av kapital, stark och svag hållbarhet (Ekins, et al., 2008). Skillnaderna 
mellan de båda begreppen har sin grund i att det finns varierande syn på i vilken grad olika typer av kapital kan 
ersätta varandra. Inom stark hållbarhet bedöms endast något vara hållbart om naturkapitalet bevaras. Det anses 
inte finnas substitut för vissa tillgångar och därmed minskar den totala välfärden om någon del av kapitalet 
degraderas. Inom svag hållbarhet å andra sidan är det det totala kapitalet som är avgörande. Ett kapital kan 
konverteras till en annan form av kapital utan att den totala välfärden påverkas (Fegler & Unemo, 2000) (Figur 
4).  

Naturkapital 
(naturresurser)

Kapital tillverkat 
av människan 

(fysiskt kapital, den 
byggda miljön)

Mänsligt kapital 
(individers hälsa 
och välmående)

Socialt kapital 
(sociala relationer, 

normer och 
institutioner)

 

                           Figur 4: Olika kapital och hur de är sammanlänkade (egen bearbetning efter Herbert (2012)1). 

Det här betyder att vissa anser det hållbart att skogens biomassa minskar om det leder till att mänskligt kapital i 
form av exempelvis möbler skapas. Det samma gäller mineralresurser, det är okej att bryta mineral om det 
omvandlas till ett kapital som är till nytta för människan, exempelvis elektriska produkter. Vissa anser dock att 
                                                           

1 Herbert, Roger. Universitetslektor. Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära. Uppsala Universitet. 
Uppsala 2012. Föreläsning den 29 oktober: Påverkan på miljön från gruvindustrin   

Figur 3: Definition av hållbar utveckling som inkluderar de tre 
delarna Social, Miljö och Ekonomi (Hållbar utveckling, 2013). 
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Figur 5: De olika stegen i en livscykel för en matprodukt. De resurser som åtgår och de emissioner som 
uppstår i varje steg identifieras, karakteriseras och kvantifieras och ger en uppskattning av sammanlagd 
miljöpåverkan kopplat till produkten (Angervall, et al., 2008). 

det här inte är hållbart. En del naturresurser har ett värde i sig och att bevara alla de olika kapitalen är det som 
anses vara hållbart. Därför är det inte okej att ta av det naturliga kapitalet i större utsträckning än det genereras. 
Oavsett vilken definition man använder handlar det om, för att vara hållbar, att dagens utveckling bemöts med ett 
interdisciplinärt tillvägagångssätt. En balans måste hittas mellan de tre olika kategorierna och en holistisk syn 
behöver därför anammas (Böhringer & Jochem, 2007).  

Sverige försöker bland annat genom miljöpolitik och miljömål att sträva mot en hållbar utveckling. Det 
övergripande målet är generationsmålet och likt definitionen för hållbar utveckling är enligt riksdagen "det 
övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." I kort ska 
ekosystemen återhämta sig och långsiktigt bevaras, biologisk mångfald och kulturmiljöer ska skyddas, 
människors hälsa ska främjas, kretsloppen ska vara resurseffektiva, naturresurserna ska hushållas med, andelen 
förnybar energi ska öka och människors konsumtionsmönster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt. Förutom generationsmål har regeringen för att underlätta arbetet och precisera vad miljöarbetet ska leda 
satt upp 16 miljökvalitetsmål (Miljömålsportalen, 2012a). Starkast kopplade till jordbruket av dessa sexton 

mål är; ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, giftfri miljö och ett rikt växt- och djurliv (Hjerpe, 

2012). 

2.3 Livsmedelskedjan 
Mat är livsnödvändigt och måste produceras för att människor ska överleva. En på sistone mycket omdebatterad 
fråga är vad för typ av mat som ska ätas, hur mycket och var det ska produceras, vilket är kopplat till 
livsmedelsproduktionens påverkan på miljö, klimat och människors hälsa (Lööv, 2012). Som ses i figur 5 
påverkar livsmedel miljön i många olika steg (Angervall, et al., 2008) och därför kan också åtgärder för att 
uppnå en hållbar livsmedelskedja ske på olika nivåer.  

 

 

 

2.3.1 Köttproduktion och dess miljöpåverkan 
Produktionen av kött påverkar livsmedelskedjan i de tidiga skedena (se figur 5 ovan) och jordbruket är en sektor 
som har visat sig ha stora effekter på miljön. År 2006 kom FAO ut med en rapport som angav att 
köttproduktionen står för nästan 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i världen. Då är till skillnad 
från i figur 2 ovan både indirekt förändrad markanvändning medräknad liksom andra utsläpp i 
produktionskedjan så som framställning av mineralgödsel, transporter etc. (Steinfeld, et al., 2006). Vidare 
producerar idisslare metan då de smälter maten och fossila bränslen används vid bland annat jordbearbetning och 
framställning av mineralgödsel, vilket leder till utsläpp av koldioxid (Lööv, 2012). Förutom det avges lustgas 
från kvävet i marken och vid gödselhanteringen och utöver det tar produktionen stora arealer i anspråk. 
Användning av mark för produktion av monokulturer kan vara problematiskt då det kan ha negativ inverkan på 
den biologiska mångfalden. Tidigare vildvuxen natur ombildas för produktion av livsmedel eller foder åt djur. 
Ett välkänt exempel är Brasilien där regnskog huggs ner för att producera andra grödor (Lööv,  2012).  

Jordbruket använder sig av gödningsmedel både i form av stall- och mineralgödsel. Stallgödsel fås direkt från 
djuren medan mineralgödsel tar mycket energi i anspråk då det produceras (Lantz et al., 2009). En kraftig ökning 
av användningen av gödsel efter andra världskriget har lett till övergödning i Sverige. Kväve och fosfor läcker ut 

x Utsläpp 
-till luft 
-till mark 
-till vatten 

x Avfall 

Resurser 

x Energi 
x Råvaror 
x Mark etc. 
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och sprider sig i vattendrag, sjöar och kustområden och påverkar ekosystemen (Natruvårdsverket, 2012). Kväve 
och fosfor är näring för växter och en ökad andel näringsämnen leder till en eskalering i fortplantningen av 
exempelvis alger och bakterier. Dessa organismer ansamlas ofta som ett lager på ytan och hindrar tillförseln av 
ljus ner i havet, ljus som är livsnödvändigt för att många arter ska överleva. En ökad nedbrytning av döda alger 
leder också till en ökad förbrukning av syre i nedbrytningsprocessen. Risk för syrebrist på botten i många vatten 
leder till en ökad dödlighet av bottenlevande djur. En för hög andel bakterier och alger kan också innebära en 
fara för både människor och djur (Rosenberg & Karlsson, 2006). Vidare förloras kväve vid hantering och 
spridning av gödsel genom ammoniak till luften. Nedfall av ammonium med nederbörden kan i ett senare 
stadium vara både försurande och övergödande (Jordbruksverket, 2010b). Försurning leder till att pH-värdet 
sjunker i mark och vatten och resultatet blir att både djur och växter tar skada (Nationalencyklopedin, 2013c). En 
negativ inverkan på miljön har också de bekämpningsmedel jordbruket använder sig av. Oönskade ämnen kan 
sprida sig till både luft, mark och vatten något som kan leda till att växt- och djurlivet påverkas negativt 
(Jordbruksverket, 2010b).  

Bland våra livsmedel har animalier en större påverkan på miljön än vegetabilier, vilket bland annat beror på den 
tvåstegsprocess som krävs för att producera djur. Våra produktionsdjur behöver vegetabilier och vegetabilier 
kostar att producera, både i from av energi och i form av andra resurser. Då vi rör oss uppåt i näringskedjan där 
för varje steg energi går förlorad i form av avgiven värme och metaboliska processer i djuret har animalier ett 
större klimatavtryck än vegetabilier (Köttguiden, 2013a). Att föda upp djur effektivt kan därför anses positivt då 
det leder till mindre växthusgasutsläpp per producerat kilo kött (Ståhlberg, 2011). Att använda biprodukter, 
produkter som inte kan användas till annat, är en annan strategi som kan minska den negativa påverkan på miljön 
(Murugan, et al., 2013). Utav våra i Sverige vanligaste köttslag är nötkött konstaterat att ha den största 
klimatpåverkan då de släpper ut mest koldioxidekvivalenter per kilo producerat kött (Figur 6) (Röös, 2012). 
Nötdjurens relativt långa livslängd, låga foderomvandlingsförmåga (Wilkinson, 2011) och utsläpp av metan då 
de idisslar gör att de bidrar med mer växthusgaser än andra djurslag (Lööv, 2012). Som nämnts tidigare kan 
mängden växthusgaser även användas som en indikator för övriga påverkan ett köttslag har på miljön. Både 
övergödning och försurning, liksom markanvändning kan ofta kopplas samman med mängden växthusgaser 
(Röös, 2013). Vid jämförelser av olika köttsorters klimatpåverkan inkluderas inte de positiva aspekterna idisslare 
bidrar med, exempelvis att de medverkar till att skapa en ökad biologisk mångfald genom sitt betande, de vårdar 
kulturmarker och hjälper till att bibehålla ett öppet landskap. De konverterar gräs som inte kan omhändertas som 
föda av människan och omvandlar på så sätt energin i gräset till hälsosamma produkter möjliga att konsumeras 
av människor (Lööv, 2012). I en studie av Burow et al. (2013) visas även att mjölkkor som betar ute på 
sommaren uppvisar en bättre djurvälfärd än djur som hålls inne. Utöver det bidrar nötboskap med andra 
produkter förutom kött så som mjölk och allt som kan göras därav, men även läder är en produkt där ett substitut 
skulle behövas om nötboskapen minskade i antal (Holmes, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt är, trots både positiva och negativa aspekter att nettot av utsläppta växthusgaser hålls på en så låg nivå 
som möjligt. Att producera förnybar energi är en åtgärd som minskar det totala utsläppet av växthusgaser (SCB, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). En annan faktor som kan verka positivt är mängden kol som 
lagras i markerna. Långliggande marker som inte plöjs upp håller mer kol än marker som bearbetas varje år 
(Bhogal, et al., 2009). Ett exempel på sådan mark är naturbetesmarker (Cederberg, 2009). Att hålla djur på de 
här typerna av marker kan därför kompensera för mängden utsläppta växthusgaser. Inom ekologisk produktion 
använder man ofta mycket vall, långliggande marker, något som kan anses positivt. Ekologisk produktion 

Figur 6: Klimatpåverkan från olika köttslag (egen 
bearbetning efter Röös, 2012). 
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använder sig vidare inte av några bekämpningsmedel eller mineralgödsel. Det är positivt då de stimulerar ett 
slutet kretslopp där man använder sig av lokala resurser så som stallgödsel vilket inte kostar något att producera 
(Röös, 2012). Mängden utsläpp per hektar är ofta mindre inom ekologisk produktion vilket är positivt för både 
övergödningen och klimatförändringarna. Om man istället ser till utsläpp per kilo produkt blir skillnaden mellan 
ekologisk och konventionell produktion mindre då det ofta krävs mer mark per kilo produkt inom den ekologiska 
produktionen. Att jämföra ekologisk och konventionell produktion ger ofta hög osäkerhet och variationer mellan 
gårdar är ofta större än mellan produktionssystemen (Röös, 2012).  

2.3.2 Köttkonsumtion 
Konsumenter har möjligheten att influera de senare delarna av livsmedelskedjan, vad som inhandlas, vad som 
konsumeras och vad som slängs (se figur 5 ovan). Enligt naturvårdsverkets rapport från 2008 står att äta för 
drygt 25 procent av en persons totala växthusgasutsläpp (Figur7). I den kategorin inräknas alla utsläpp fram till 
dess att maten kommer till butiken (Naturvårdsverket, 2008).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Då det gäller proteinprodukter kan människor påverka konsumtionen genom att minska sitt intag av kött och 
istället äta mer vegetabiliska proteinprodukter och därmed minska miljöpåverkan (Lööv, 2012). Att inte slänga 
mat och att använda hela djuret är ännu en åtgärd som leder till en minskad miljöpåverkan. I Sverige har 
konsumtionen av kött ökat med 50 procent de senaste 20 åren (Köttguiden, 2013b). Vad man vidare ser är att en 
stor andel av den här ökningen består av importerade produkter. En av orsakerna som angivits till att Sverige 
ökat sin köttkonsumtion är att kött blivit relativt billigt. Det här beror bland annat på den ökade importen av kött 
från länder där kravet på miljö- och djurskydd är förhållandevis låg och köttet därför kan produceras till ett lägre 
pris. Konsumenter är känsliga för prisförändringar på kött och har på grund av förändringarna fått möjlighet att 
inhandla mer kött per person (Lundström & Dahlin, 2011). Genomsnittssvensken konsumerar varje år (2010) 82 
kg kött då de fyra köttslagen nöt- och kalvkött; griskött; fågelkött samt får- och lammkött är inräknade. Det här 
ligger i linje med EU:s genomsnittliga konsumtion på närmare 83 kg kött per person och år. Vad som skiljer 
Sverige från de övriga EU-medlemsländernas genomsnitt är konsumtionen av nötkött. Här ligger Sverige 
(25kg/person/år) betydligt över det totala genomsnittet (16 kg/person/år) vilket betyder att vi äter mindre mängd 
av gris och kycklingkött (Lööv, 2012).  
 
Konsumenten har makten i sina händer då de kan välja vad för typ av kött de vill inhandla. Det finns stora 
skillnader mellan olika köttslag inte bara gällande klimatpåverkan som nämnts ovan, utan det finns även 
skillnader i hur de föds upp och vilka resurser de utnyttjar (Lööv, 2012). Djur kan vara uppvuxna på soja 
producerat på marker där regnskogen huggits ner. När efterfrågan på dessa produkter ökar bidrar det till en ökad 
global miljöpåverkan då nedhuggen regnskog ökar utsläppen av växthusgaser och påverkar den biologiska 
mångfalden negativt. Att konsumera djur som är uppfödda på produkter som inte människor kan äta kan anses 
positivt då det leder till att konkurrensen mellan djur och människor om den mark som finns i världen minskar. 
Eftersom det fortfarande är en stor andel av jordens befolkning som svälter kan en minskad användning av 
resurser för att producera humanföda bidra till den totala livsmedelsförsörjningen, då på det här sättet en större 
mängd mat kan produceras. Animalieproduktionen är även känd för att använda stora mängder antibiotika, något 
som kan bidra till utvecklingen av resistenta bakterier. Det kan påverka människor i den mån att de som är sjuka 
inte kan få den behandling de behöver. Antibiotikaanvändningen inom den svenska köttproduktionen är väldigt 
liten något som kan anses positivt (Lööv, 2012). 

  

Figur 7: Medelsvenskens totala miljöutsläpp fördelat på 
fyra övergripande aktiviteter (Naturvårdsverket, 2008).  
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2.3.3 Etik kopplat till köttkonsumtion 
Om det är etiskt riktigt att äta kött eller inte är något varje enskild individ får ta ställning till. Hur man förhåller 
sig till den här frågan beror till stor del på om man har ett antropocentriskt etiskt synsätt eller inte (Light, 2002). 
Med antropocentrisk menas att det enbart är människor som har ett egenvärde, värde i sig själv. Djur har därför 
inget värde om de inte skapar värde för en människa (Lund et al., 2004). På så sätt är det etiskt riktigt att döda 
djur som inte har värde för någon. Enligt den här teorin skulle det därför kunna anses etiskt riktigt att äta kött. Är 
man inte antropocentrist, utan har utvidgat gruppen som har egenvärde till att inkludera alla kännande varelser 
tillhör man den etiska teorin, sentientism. Den här teorin leder ofta till vegetarianism och att det inte är etiskt 
riktigt att döda djur då de är kännande varelser (Light, 2002). Utvidgar man gruppen organismer med egenvärde 
ytterligare anser man sig tillhöra den biocentirska läran där alla levande varelser har egenvärde och går man 
ytterligare ett steg utåt den ekocentriska läran. Ekocentrister anser att ekosystemen är det viktiga och det är dessa 
man ska bevara (Lund et al., 2004). Enligt den här läran kan det därför vara etiskt riktigt att döda en individ om 
det gynnar det totala ekosystemet (Light, 2002). I den här studien har inte någon hänsyn tagits till den etiska 
aspekten gällande köttkonsumtion. Det är upp till varje konsument att välja om de vill konsumera animaliska 
produkter eller inte.  

2.3.4 Svinn  
I Sverige slänger idag varje person ungefär 25 kilo fullt ätbar mat per år vilket motsvarar ungefär en månads 
konsumtion (Jensen et al., 2011). Det är onödigt matavfall som skulle kunna ha konsumerats om det hanterats 
annorlunda. Tas även oundvikligt avfall med i beräkningarna (kaffesump, äggskal etc.) bidrar varje person med 
72 kilo matavfall på år. Vidare slängs i skolköken 100 gram mat per portion, något som anses vara en låg 
skattning. (Jensen, et al., 2011). Att minska svinnet leder till lägre kostnader plus att mat som tillverkas och 
sedan slängs leder till onödiga utsläpp vilket är dåligt både för klimatet och för miljön. I Sverige släpps idag, 
genom all mat som slängs, två miljoner ton växthusgaser ut per år, vilket motsvarar ett års utsläpp från 700 000 
bilar (Livsmedelsverket, 2013a). I Sverige idag äter vi mindre och mindre inälvsmat och vi är noggranna med 
vad för typ av kött vi äter (Svenskt kött, 2013). Det leder till att det är mer åtgång på vissa delar av djuret än 
andra, medan övriga produkter går till bl.a. djurfoder (Jensen et al., 2011). Att konsumera inälvsprodukter skulle 
leda till att fler ätliga delar av djuret kan användas till humanföda, något som kan anses miljö- och klimatsmart 
(Svenskt kött, 2013). 

2.4 Offentliga sektorns roll 
Upphandlingar inom den offentliga sektorn handlar om att skattemedlen ska tas tillvara på bästa sätt genom att 
utnyttja konkurrenskraften på marknaden. Upphandlingen går till som så att en vara eller tjänst som en 
myndighet vill upphandla annonseras ut, här kan myndigheten ange vilka krav som leverantören måste uppfylla. 
Därefter kan olika leverantörer lämna anbud och efter det väljer myndigheten ut den varan de anser bäst 
uppfyller de uppsatta kraven. Det här arbetet ska ske på affärsmässig grund och hänsyn ska inte tas till 
leverantörer från exempelvis det egna landet (Kammarkollegiet, 2012). Det finns principer om likabehandling 
och ickediskriminering som måste följas (Lindström & Riese, 2011). Den bästa varan till de bästa villkoren ska 
väljas och alla leverantörer ska ha möjlighet att tävla på samma villkor (Kammarkollegiet, 2012). 

Enligt rapporten Miljöhänsyn och social hänsyn i offentlig upphandling (Lindström & Riese, 2011) finns det 
flera tillfällen då det är väsentlig att ställa miljökrav och sociala krav vid offentliga upphandlingar. Dessa krav 
måste vara relevanta och ha ett samband med det som ska upphandlas. Kraven får inte heller vara utformade på 
så vis att vissa leverantörer gynnas. Det leder till att de måste utformas på ett sätt så att alla leverantörer har 
möjlighet att uppfylla kraven. Exempelvis kan krav på djurvälfärd och naturbete ställas, men inte krav gällande 
transportsträckor då det skulle gynna närliggande leverantörer. Europeiska kommissionen har definierat 
miljöanpassad offentlig upphandling som följer; ”ett förfarande för de offentliga myndigheternas upphandling 
av varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln, jämfört med varor, tjänster och 
arbeten med samma primärfunktion som annars skulle ha upphandlats”. Då det gäller sociala krav finns det 
även här enligt europeiska kommissionen rapporter där socialt ansvarstagande i offentlig upphandling definieras. 
Det sociala ansvaret inbegriper bland annat, sociala rättigheter, lika möjligheter, etisk handel, beaktande av 
hållbarhetskriterier etc. En kritisk punkt då olika krav gällande miljö och socialt ansvar ställs är att kraven måste 
kunna kontrolleras. Det upphandlade organet är inte tillåtet att ställa krav som de senare inte kan följa upp och 
granska (Lindström & Riese, 2011).  
 
Den offentliga sektorn har som uppgift att ansvara för måltider inom skola, hälsovård och andra sociala 
omsorger. Livsmedelsverket har för att hjälpa kommunerna satt upp klara riktlinjer för hur måltiderna kan 
planeras, vad för typ av kött, hur ofta, hur stora portioner etc. (Livsmedelsverket, 2001). Kommuner kan ta en 
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Figur 8: Produktion av livsmedel i världen 
t.v. (Faostat, 2011). 

 

 

 

 

Figur 9: Förändring i jordbruksproduktionen t.h. (Faostat, 2010). 
Grå färger representerar en minskning i produktionen medan röda 
färger betyder en ökning. 

ledande roll i samhället då det finns en potential att dessa måltider kan påverka människors konsumentbeteenden 
(Lööv, 2012). Begreppet ”social learning” har förknippats med just upphandlingar då det finns möjligheter för 
den offentliga sektorn att ge en tydlig signal till samhället om vilken mat som är fördelaktig ur ett 
hållbarhetsperspektiv (Lundström & Dahlin, 2011). Hur upphandlingar utförs kan även ha inverkan på 
leverantörer då de måste anpassa sina produkter till de normer som sätts upp. Exempelvis kan kommuner i 
samband med upphandlingsprocessen sätta upp kriterier för hur matsedeln ska se ut, vegetariska dagar och 
genomsnittliga mängden kött per person kan justeras (Lööv, 2012). Redan idag har Sverige som mål att från år 
2010 upphandla 25 procent ekologiska livsmedel. Ännu finns dock inget mål vad gäller mat och klimat vilket är 
något som kan utvecklas liksom krav på att kommunicera miljöfördelar med exempelvis ökad andel vegetabilier 
(Lundström & Dahlin, 2011). Genom att justera skolmaten kan konsumtionen ändras i den mån att bra 
klimatsmart mat intas och leverantörer i sin tur får press på sig att tillverka mer sådana produkter (Lööv, 2012). 

Skolorna har även ypperliga möjligheter att informera barnen om den mat de intar och på så sätt minska klyftan 
mellan produktion och konsumtion (Livsmedelsverket, 2013b). Mer kunskap behövs i dagens samhälle för att 
skapa en förändring i konsumtionsledet. KRAV har med stöd från jordbruksverket arbetat fram ett material, Mer 
eko i skolan, där pedagoger kan få tips på hur de kan inkludera lärande om mat, hälsa och miljön i samtliga 
skolämnen. Det finns även tips för hur skolköken genom upphandling och matlagning kan öka andelen 
ekologiska och närproducerade varor (KRAV, 2013a).  

2.5 Jordbruket i världen, Sverige och Dalarna 
Jordbrukets situation runt om i världen, framförallt i de mer utvecklade länderna, har förändrats drastiskt under 
1800- och 1900-talet (Olsson, 2003). Nya tekniska produkter så som mer effektiva redskap, möjligheten att 
använda mineralgödsel och fröförädling har lett till ökade skördar (Borg & Olsson, 2004). Man kan även se en 
tydlig trend av en ökad produktion i världen (Figur 8) (Faostat, 2011). Vad som kan konstateras är att det i vissa 
delar av världen sker en ökning i produktion medan produktionen i andra delar av världen minskar (Figur 9) 
(Faostat, 2010).  

 

Som ses i figur 9 är det i de mer utvecklade länderna som den totala jordbruksproduktionen minskar. I dessa 
länder har många nya tekniska förutsättningarna setts inom jordbruket. De har lett till en förändring från små 
gårdar med en mångfald av produktionsformer, till storskaliga jordbruk med fokus på en eller ett par grödor och 
en intensiv produktionsform (Världsnaturfonden, 2011). Stora gårdar kan fördela kapitalet över fler enheter och 
slår därför ut vissa småbrukare vilka får det svårt att ekonomiskt gå runt (Kumm, 2006). Det här leder till en total 
minskning i antalet lantbrukare och därmed också andelen mark som brukas. Det här drar med sig att folk flyttar 
från landsbygden in till större städer, ett fenomen som är känt under namnet urbanisering. Den här förändringen 
är också applicerbar på Sverige där antalet lantbrukare minskar stadigt och landsbygden blir mer och mer 
avbefolkad (Borg & Olsson, 2004). Det är inte enbart antalet lantbrukare som minskar i Sverige utan även antalet 
betande djur. Det beror delvis på det minskade antalet nötboskap och får, men även på att produktionen blivit 
alltmer intensifierad där djuren föds upp på stall (Lööv, 2012). Att behålla betande djur är viktigt då markerna 
annars växer igen och bildar skogsbeklädda områden (Eriksson, 2009). Då djuren försvinner förloras estetiska 
vädren och därmed landsbygdens attraktionskraft. Det kan konstateras att det i Sverige är nödvändigt med 
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betande djur för att bevara somliga av våra miljöer på den svenska landsbygden. Djurproduktionen är även en av 
de sektorer som bidrar till sysselsättning i de här områdena. Sysselsättning och estetik är två faktorer som kan 
behålla människor boende i ett område och därmed leder en fortsatt jordbruksproduktion med betande djur även 
till att bevara en levande landsbygd (Lööv, 2012). 

En minskning i antalet lantbrukare i Sverige är även oroväckande för livsmedelsförsörjningen i krissituationer. 
Det är essentiellt att det finns människor som kan försörja landet under kris. Trots alla maskiner som finns i 
dagens samhälle behövs människor som kan sköta dem och att behålla produktiv mark och lantbrukare på 
landsbygden är därför av stor betydelse (Lindgren & Fischer, 2011). Det är även så att dagens lantbrukare 
tillhandahåller en viktig naturresurs, brukbar mark, som idag och i framtiden ska producera livsmedel åt jordens 
befolkning (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Det betyder att det är av intresse att 
behålla markens produktionsegenskaper, dess bördighet, så att växtbiomassa av god kvalité kan produceras 
långsiktigt. Tillförsel av organiskt material är en faktor som förbättrar markkvaliteten (stallgödsel och 
skörderester), det ökar mullhalten vilket även vallodling bidrar med. (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket 
och LRF, 2012; Bergkvist, 2007). Därför är en växtföljd med en blandning av strågrödor och andra grödor 
viktigt för att behålla markens bördighet (Jordbruksverket, 2013a). Det finns en konflikt i om djur är bra för den 
globala livsmedelsförsörjningen eller inte. I svåra tider bidrar djuren med många nyttiga och essentiella 
näringsämnen och kan även användas som buffert speciellt i fattiga länder. Att rikare länder minskar sin 
konsumtion av kött kan dock vara positivt för den globala livsmedelstryggheten (Lööv, 2012). Vad som kan 
konstateras är att det kommer att bli viktigt att investera i den agrara sektorn på grund av befolkningsökningen 
och därmed det ökande behovet av livsmedel. För att skydda våra naturresurser och utveckla en hållbar 
produktion kommer behovet av att satsa på jordbruket vara stort (FAO, 2012b).  

Dalarnas län är inget undantag i den här frågan utan utvecklingen är densamma som i resten av Sverige med en 
minskning i antalet lantbrukare. För att människor ska vilja leva och arbeta på landsbygden är det väsentligt att 
de upplever sin tillvaro som positiv. Bra relationer med familj, liksom drägliga arbetsvillkor är grundläggande 
för att människor ska vilja söka sig till den här yrkesgruppen (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 
2012). Risken för olyckor är stora inom jordbruket (Arbetsmiljöverket, 2012a), antalet dödsolyckor är 10 gånger 
vanligare än inom övriga yrken (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Vad som är värt att 
notera angående Dalarna är att det redan från början har haft en väldigt liten jordbruksproduktion, vilket delvis 
beror på att Dalarna har en väsentligt mindre andel brukbar mark än resterande delar av Sverige. En fortsatt 
minskning i antalet lantbrukare skulle påverka lanskapet och de människor som lever på landsbygden negativt 
(Länsstyrelsen, 2012). Dalarna är även ett län där de flesta jordbruksutövare bedriver småbruk (Jordbruksverket, 
2012b). De ekonomiska förhållandena gör att det är svårt i dagens samhälle att få ett mindre extensivt jordbruk 
att gå runt och därför ses en minskning i antalet aktiva småbrukare (Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, 2010). 
Det här leder till en minskning i brukade jordbruksmarker och antalet betande djur vilket påverkar det öppna 
landskapet och de kulturella värdena som är så specifika för Dalarna negativt. Djur- och växtarter som finns i 
området försvinner och det blir även svårare att få turister att besöka området då värdefull natur och kultur 
försvinner (Länsstyrelsen, 2012). Det gamla traditionella svenska landskapet med små gårdar och betande djur är 
den landskapstyp som många svenska invånare anser vara sitt favoritlandskap (Världsnaturfonden, 2011).  
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Figur10: Karta av Sverige t.v. (Svealand, 2013) och Dalarna t.h. (Länsstyrelsen-Dalarnas 
län, 2013a). 
 

2.6 Geografi och klimat i Dalarna 
Dalarna är ett relativt stort län med 276 505 invånare (2010) och en natur som varierar mycket från den ena 
delen av länet till det andra (Figur 10). I sydöstra delen av landskapet sträcker sig Dalarna endast 60 m ö.h., men 
i nordvästra hörnet når landytan tack vare toppar i fjällkedjan hela 1200 meter över havet. Det är ett böljande 
landskap med många områden med signifikanta höjdnivåskillnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas natur består till största delen av norrlandsterräng då Limes norrlandicus, gränslinjen för den här 
landskapstypen, skär igenom de sydligaste delarna av landskapet (Nationalencyklopedin, 2013d). Limes 
norrlandicus utgör i Sverige en ovanligt skarp gräns mellan nordliga och sydliga arter och bildar skiljelinje 
mellan den norra barrskogsregionen, taigan, och mer sydliga naturtyper. Området söder om gränsen inbegriper 
det område som täcktes av hav då inlandsisen drogs tillbaka. Det har lett till en dominans av leror och andra 
näringsrika jordar medan Dalarna som ligger norr om gränsen består av huvudsakligen näringsfattig 
urbergsmorän. Det här är också en gräns som hänger samman med klimatet; medeltemperaturen är högre norrut, 
snön ligger kvar längre och våren kommer senare (Angelstam & Svensson, 1996). Förutom att Dalarna ligger 
norr om gränsen tillhör länet klimatzonen sydlig boreal zon, vilket betyder att naturen domineras av barrskogar, 
men att ädla lövträd förekommer (Gustafsson, 1996). I söder finner man bördiga slättlandskap med en blandning 
av barr- och lövskog med små sjöar däremellan. Om man sedan förflyttar sig mot norr övergår landskapet mer 
och mer i en typisk norrländsk natur med barrskogsbälten uppblandat med klara källvattensjöar och vidsträckta 
myrar. Att Dalarna är ett gränslandskap där söder och norr möts gör att man kan hitta både sydliga och nordliga 
arter av både djur och växter i länet. Flera arter har sin syd- respektive nordgräns just i Dalarna. Dalarna 
karaktäriseras vidare av sitt stora vattendrag Dalälven som rinner rakt igenom hela länet och grenar ut sig till mer 
eller mindre större delen av länet (Länsstyrelsen-Dalarnas län, 2013b). 

Dalarna har en medeltemperatur mellan 3-4,5 °C i de östra delarna med en avtagande temperatur i 
nordvästgående riktning. Nederbörden är ca 600-700 mm per år, men kan variera inom länet. Dalarna består till 
största delen av skogsmark och endast 7 procent av arealen är odlad mark (Nationalencyklopedin, 2013d) 
Dalarnas geografiska läge norrut i Sverige gör att det är svårt att odla vissa spannmålsgrödor och den odlade 
mark som finns lämpar sig därför ofta till vall (Fogelfors, 2001). Den stora mängden skog i länet har därför 
istället sedan länge varit en väl utnyttjad resurs. Största delen är barrskog och lövskogar kan endast återfinnas i 
området kring Siljan och i sydöstra delarna av länet. Dalarna karaktäriseras vidare av ett utpräglat 
kulturlandskap. Gamla byggnader har bevarats och karakteristiskt är också skogsbetesmarkernas fäbodar 
(Nationalencyklopedin, 2013d).  
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3 Material och metod 
Den här studien delades upp i två delar. Först genomfördes en litteraturstudie där material arbetades fram baserat 
på existerande litteratur. Det här materialet användes och applicerades senare på ett antal fall i fältstudien som är 
del två i studien.  

3.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie genomfördes för att försöka fastställa vilka olika indikatorer som är viktiga att ta hänsyn till 
om en mer hållbar köttproduktion respektive köttkonsumtion ska uppnås. I studien används konceptet stark 
hållbarhet vilket betyder att alla resurser bör bevaras, att transformera en resurs till en annan anses därför inte 
hållbart. Rapporter, böcker och artiklar som kunde påträffas inom ämnet hållbar köttproduktion respektive 
köttkonsumtion studerades för att försöka bena ut vilka indikatorer som är viktiga om en hållbar produktion 
respektive konsumtion ska uppnås. Några av studierna innehöll information gällande en stor del av indikatorerna 
medan andra var mer snäva i sin utformning. Indikatorerna delades upp i de olika sektorerna ekonomiska, sociala 
och miljö, då dessa är de tre stödbenen i hållbar utveckling. Det är därför essentiellt att ta hänsyn till alla dessa 
tre punkter om en hållbar produktion respektive konsumtion ska uppnås. Alla studier och indikatorerna kopplade 
till varje studie sammanfattades i appendix 1 och 2. 

3.1.1 Val av indikatorer 
Då indikatorer rörande köttproduktion valdes ut var utgångspunkten att köttproduktion är accepterat och att 
lantbrukaren inte har som uppgift att minska mängden kött som intas, frågan är istället hur produktionen kan 
göras så hållbar som möjlig. Essentiellt är vilka indikatorer som är viktiga för att något ska anses hållbart samt 
vad lantbrukaren har för möjligheter att skapa en så hållbar köttproduktion som möjligt. Då indikatorer rörande 
köttkonsumtion valdes ut, utgick studien istället ifrån hur konsumenten genom sin konsumtion kan skapa en 
hållbar sådan. Konsumenten har möjligheten att styra hur mycket kött som konsumeras och att välja vilket sorts 
kött som ska intas. Utifrån redan existerande litteratur sammanställdes en rad olika indikatorer för både 
konsumtion och produktion fram och dessa indikatorer sammanfattades i två olika tabeller (Appendix 1 & 2). 
Det blev många indikatorer för både produktions- och konsumtionsledet. För att kunna använda och gå vidare 
med indikatorerna beslutades att max tio olika sammanfattande indikatorer för produktion respektive konsumtion 
kunde vara lämpligt att arbeta med, några från varje sektor inom hållbar utveckling; ekonomi, sociala och miljö. 
Med utgångspunkt från indikatorerna som sammanställts från litteraturen utformades totalt tio sammanfattande 
indikatorer kopplat till produktionen. Det blev en sammanfattning av de ursprungliga indikatorerna och då flera 
av dem överlappade kunde de flesta bakas in i dessa tio sammanfattande indikatorer. Något som inte togs med 
var mängden vatten som används. Då det inte är en bristvara i Sverige ansågs det inte relevant att inkludera i den 
här studien. Då det finns många indikatorer kopplade till miljön i produktionssteget och dessa är svåra att bunta 
ihop kom fler sammanfattande indikatorer att gälla miljön än ekonomin och den sociala biten. Kopplat till 
konsumtionen kunde de ursprungliga indikatorerna sammanfattas i sju sammanfattande indikatorer. Vad som 
konstaterades är att konsumenterna inte har någon möjlighet att direkt påverka hur köttet produceras, men de kan 
indirekt betala för ett mervärde och därmed driva en viss produktionsform framåt. De sammanfattande 
indikatorerna redovisas i diskussion och resultatkapitlet och är avgörande för studien och används i kommande 
processer. 

3.2 Fältstudie  
Fältstudien genomfördes i samarbete med LRF i Dalarna och är indelad i samma två delar som litteraturdelen; 
köttproduktion och köttkonsumtion. Dels besöktes och intervjuades tre lantbrukare med nötköttsgårdar i 
Dalarnas län. De tre lantbrukarna får karakterisera produktionsledet. De intervjuades angående hur produktionen 
genomförs och ser ut på respektive gård och vilka strategier de använder sig av i produktionen. Utöver det 
studerades köttkonsumtion genom att intervjuer genomfördes med en kommun i Dalarna. Kommunen, den 
offentliga sektorn, får genom att de upphandlar proteinvaror karakterisera konsumtionsledet i den här studien. 
Upphandlingsansvarig och kostchef i en kommun i Dalarnas län intervjuades angående kommunens strategier 
och tankar då de planerar matsedeln och upphandlar proteinvaror till kommunens skolor.  

3.2.1 Urval 
De intervjuande lantbrukarna och den intervjuande kommunen valdes ut av LRF i Dalarna. Lantbrukarna var 
tvungna att vara aktiva i Dalarnas län och deras företag ska representera typiska fallgårdar i länet. Då det är 
nötköttsproduktion som är en av de mest vanligt förekommande produktionstyperna i området är det tre olika 
typer av gårdar med nötboskap som väljs ut. Några andra aspekter rörande valet av lantbrukare kommer studien 
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inte att ta hänsyn till. Urvalet kan därför inte anses slumpmässigt och kan därför inte generalisera hela Dalarna 
utan ses som tre olika fall som används för att testa de indikatorer som tagits fram i litteraturdelen. Lantbrukare 1 
har en konventionell gård med slutuppförning av ca 200 nötköttstjurar per år. Lantbrukare 2 har en ekologisk 
dikoproduktion med 60 dikor som får i snitt en kalv per år som säljs vid 6 månaders ålder. Lantbrukare 3 har en 
ekologisk dikoproduktion med 130 dikor. De får i snitt en kalv per år och tjurarna säljs till slutuppfödning medan 
kvigorna behålls till slakt vid drygt 2 års ålder.  

För konsumtionsdelen av studien sattes kriteriet att kommunen var tvungen att ligga i Dalarna då det är här 
studien utförs. Vidare var av intresse att kommunen skulle vara av en viss storlek. Urvalet skulle kunna ses som 
ett bekvämlighetsurval något Trost (2005) menar att det är då valet faller på den kommun som är intresserad av 
att vara med i studien. Kvale (1997) argumenterar att det är tillgängligheten av resurser som är avgörande vid val 
av antal fall. Då tid är en begränsande faktor under ett examensarbete togs beslutet att endast en kommun skulle 
intervjuas. Den här kommunen kan därför endast ses som ett fall som används för att testa de indikatorer som 
tagits fram för att utvärdera en hållbar konsumtion.  

Liksom Kvale (1997) rekommenderar belv de intervjuade informerade om studiens generella syfte och vad det 
innebär att vara med i studien genom ett brev som skickades till samtliga inblandade. Det här var även en chans 
för de intervjuade att ge sitt samtycke och få en presentation av intervjuaren. Naturligtvis kommer de 
intervjuades upplysningar behandlas med respekt och deras identiteter kommer inte att lämnas ut.  

3.2.2 Intervjutekniker 
En intervju kan ses som en form av samtal, ett vardagligt samspel för olika aktörer att utbyta information, åsikter 
och idéer. Man kan skilja på ett vardagligt samtal och ett professionellt samtal där det professionella samtalet till 
skillnad från det vardagliga har ett speciellt syfte och struktur. Ofta används i det professionella samtalet 
systematiska frågetekniker och man reflekterar över det dynamiska samspel som utvecklas och är som 
intervjuare särskild uppmärksam på det som sägs. Till skillnad från det vardagliga samtalet karakteriseras det 
professionella samtalet ofta av maktasymmetri. Det är inget ömsesidigt utbyte utan en ensidig utfrågning av en 
ofta frivillig naiv intervjuperson utförd av en i de flesta fall professionell aktör. Exempel kan vara rättslig 
utfrågning, anställningsintervju eller forskningsintervju (Kvale, 1997).  

Man brukar skilja på kvantitativa och kvalitativa forskningsintervjuer. En kvantitativ metod är ett 
samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren samlar empiriskt material och kvantitativ data 
(Nationalencyklopedin, 2013e). Det handlar ofta om att samla data i from av siffror och nummer, sådant man 
kan mäta och räkna är det väsentliga (Trost, 2005). Analysering sker ofta statistiskt efter väl utformade hypoteser 
och man utgår ofta från ett noga utvalt representativt urval. Det är en metod där intervjuaren inte behöver vara 
närvarande vid försöket utan undersökningen kan ske i pappersform (Nationalencyklopedin, 2013e). Till skillnad 
från den kvantitativa undersökningen handlar den kvalitativa undersökningen om att ställa öppna enkla frågor till 
vilka man får komplexa, innehållsrika svar. Syftet är att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera 
(Trost, 2005). Det är ett sätt för intervjuaren att genom att presentera noggrant utvalda frågor och genom att 
lyssna lyhört få fram information (Kvale, 1997). Då man utför kvalitativa studier används inte ett strukturerat 
frågeformulär likt då man utför kvantitativa studier utan istället formulerar man stödpunkter som man kan ha till 
hjälp under intervjun för att få reda på lämplig information (Trost, 2005). Det kan ses som en blandning mellan 
ett strikt formulerat frågeformulär och ett öppet samtal (Kvale, 1997).  

3.2.3 Intervjuer  
Enligt Trost (2005) är det syftet med studien som avgör vilken form av intervju man väljer att utföra. Då syftet är 
att få fram information angående hur mycket, hur ofta och hur många och är det en kvantitativ studie som bör 
utföras (Trost, 2005). Om man istället vill förstå människors sätt att reagera och resonera liksom urskilja 
människors handlingsmönster lämpar sig en kvalitativ studie bättre (Trost, 2005). Då både kvantitativ- och 
kvalitativ data efterfrågades användes mer än en metod vid intervjuerna i den här studien. Att använda mer än en 
metod, kvalitativ och kvantitativ, kan enligt Trost (2005) leda till mer tillförlitlig data än om endast en metod 
används. Vid intervjuerna med lantbrukarna var det mycket data som till största delen kunde samlas i 
frekvensform med nummer och siffror, men utöver det fanns det frågor som var mer kvalitativa i sin karaktär. 
Informationen som samlades från lantbrukarna jämfördes mellan gårdar men även med tidigare studier där 
liknande information samlats. Indikatorerna från litteraturstudien användes som utgångspunkt då ett formulär 
med både klara frågor och öppna stödpunkter formulerades (Appendix 3). Formuläret utformades på så sätt att 
tillräckligt med information kunde samlas för att få en uppfattning om hur gården förhåller sig till det tio 
indikatorerna som satts upp gällande en hållbar köttproduktion.  
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Intervjun med kommunen valdes att göras till största delen som en kvalitativ studie. Då information skulle 
samlas gällande kommuners strategier och resonemang vid upphandlingar av kött ansågs den här strategin 
lämplig. En öppen fråga leder till att den intervjuade ger spontana svar och för in sina egna upplevelser och 
dimensioner i samtalet (Kvale, 1997). Då ren fakta angående mängd och typ av kött, kvantitativ data, ansågs 
nödvändig var även en del av studien kvantitativ. Ett formulär utformades med både stödpunkter och klara frågor 
för att inkludera de båda delarna (Appendix 4). De sju indikatorerna som utformades under litteraturstudien 
användes som bakgrund för de stödpunkter och frågor som sattes upp.  
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4 Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras resultat och diskussion från både litteraturdelen och fältstudien kortfattat. En mer 
omfattande diskussion rörande fältstudien presenteras i appendix 5.  

4.1 Indikatorer för att utvärdera hållbarhet i köttproduktion och 
köttkonsumtion 
De indikatorer som tagits fram i litteraturdelen består av ett från början stort antal indikatorer (Appendix 1 & 2) 
som arbetats fram från redan befintlig litteratur inom ämnet. Dessa indikatorer har sedan sammanfattas i ett 
mindre antal sammanfattande indikatorer som kan användas för att utvärdera hållbarheten i köttproduktionen 
respektive köttkonsumtionen.  

4.1.1 Köttproduktion 
Här nedan sammanfattas kort de 10 sammanfattande indikatorerna som valts ut för köttproduktion. Vad som 
beskrivs är också hur de används för att bedöma hållbarheten i produktionen (fet stil). I tabellen i appendix 1 
visas alla källor som använts för att komma fram till resultatet. Utgångspunkten är som nämnts ovan vad 
lantbrukaren kan göra för att skapa en så hållbar produktion som möjligt. Liksom för begreppet hållbar 
utveckling är indikatorerna uppdelade i sektorerna ekonomi, sociala och miljö.  

Ekonomiska aspekter 

Lönsamhet  
För att bonden ska kunna producera kött är det essentiellt att denne kan göra det på ett sätt som är lönsamt och 
konkurrenskraftigt på marknaden. Lönsamheten utvärderas genom att lantbrukarna liksom enligt 
lantbruksbarometern får uppskatta sin nettolönsamhet. De olika svarsalternativen mycket god lönsamhet; 
ganska god lönsamhet; ganska dålig lönsamhet; mycket dålig lönsamhet och tveksam vet ej finns att tillgå (Figur 
11). Lantbrukarna får vidare uppskatta om nettoinkomsten estimeras räcka till löpande utgifter, investeringar 
och lön; löpande utgifter och lön; löpande utgifter; det går nätt och jämt ihop eller det går oftast med förlust 
(LRF Konsult och Swedbank, 2012).  

    Upplevda lönsamheten idag     

  Svarsalternativ     Antal   

  Mycket god lönsamhet  -   
  Ganska god lönsamhet  -   
  Ganska dålig lönsamhet  -   
  Mycket dålig lönsamhet  -   
  Tveksam, vet ej  -   
              

                                              Figur 11: Lönsamhet hos lantbrukarna i studien. 

Sociala aspekter 

Levande landsbygd  
Lantbrukaren bidrar till en levande landsbygd genom sin produktion och att denne därmed håller marker öppna. 
En stor areal marker som brukas anses därför positivt för att bibehålla en levande landsbygd. Djur som betar 
marker ökar även det estetiska värdet. Att bevara dessa landskap och hålla betande djur är därför essentiellt för 
att behålla en levande landsbygd.  

Djurvälfärd 
Lantbrukarnas åtgärder för att skapa en bra djurvälfärd är viktig för att skapa en hållbar produktion. 
Djurvälfärden anses positiv om produktionen lyder under svensk djurskyddslag. Vidare är vilket 
inhysningssystem de har, betslängd och avstånd till slakteriet faktorer som spelar in. Enligt djurskyddslagen 
får inte transporttiden till slakteriet ta mer än åtta timmar (Jordbruksverket, 2013b). En kort transporttid anses 
därför positiv.  
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Bondens tillvaro 
För att kunna klassas som en hållbar produktion är det viktigt att lantbrukaren har en god hälsa och trivs med 
livet. Därför är bondens skaderisker, arbetstider och upplevda bedömning av tillvaron viktiga. Att 
lantbrukaren inte behöver oroa sig för framtiden spelar också in (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 
LRF, 2012).  

Miljöaspekter 

Biologisk mångfald  
Lantbrukarnas bidrag till att bevara den biologiska mångfalden bedöms i den här punken. Att bevara 
jordbruksmarker är viktigt, liksom betade naturbetesmarker. Vilka miljöstöd som är kopplade till gården 
används för en första bedömning av hur värdefulla markerna är. Block-ID på alla marker samlades också in för 
att kunna jämföra det med inventeringarna som är gjorda och kan hittas i TUVA-databasen. TUVA-databasen 
är en databas där alla inventerade ängs- och betesmarker i Sverige finns samlade och kan därför ses som en 
samling av många av Sveriges värdefulla jordbruksmarker.  

Minskad direkt klimatpåverkan/övergödning/försurning 
Typ och mängd energi som används i produktionen påverkar hur hållbart jordbruket är. Genom att beräkna 
mängd diesel och mängd övrig energi, uppskattas påverkan genom koldioxidutsläpp. Utvärdering görs efter 
tidigare studier där nyckeltal räknats fram. Enligt Neuman (2009) är variationen i energiåtgång stor, mellan 
363kWh/slaktat djur och år och 1137kWh/djur. En annan studie av Baky (2010) visar att energiåtgången varierar 
mellan 2,1–11,8 kWh/kg kött. Vad som måste tas hänsyn till är att det finns relativt få studier gällande 
energiåtgång i nötköttsproduktion vilket leder till att signifikansen av resultaten är låga (Jordbruksverket, 2010a). 
En effektiv uppfödning anses positivt för att minska klimatpåverkan.  

Att effektivisera kvävehanteringen är viktigt både för minskad klimatpåverkan och minskad övergödning. Hur 
stallgödsel hanteras, lagras och sprids påverkar kväveläckaget. Liten jordbearbetning och användningen av 
vallar minskar kväveläckaget, medan höstspridning av gödsel till vårsådda grödor ökar läckaget. Gödsel ska 
spridas i växande gröda eller vändas ner. Övertäckta flytgödsel och urinbehållare minskar ammoniakavgången 
(SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Övergödningen utvärderas vidare genom hur 
medvetna lantbrukarna är rörande denna fråga. Att vara medvetna om sin gödselhantering är viktigt anser 
Aronsson2, vilka lagar och regler som gäller bör en lantbrukare veta. Att utföra en växtnäringsbalans på 
gården och därefter arbeta vidare brukar ses som ett första steg. Att göra en stallgödselplan för att ta reda på hur 
mycket kväve man får utav sina djur och därefter planera hur den kan utnyttjas mest effektivt i växtföljden är 
vidare en viktig del i arbetet. Då denna plan görs är det bra att utföra en markkartering för att veta vilka marker 
som behöver mer eller mindre gödsel. Att ta hänsyn till kuperade betesmarker där risk för avrinning är stor är 
ytterligare en aspekt som påvisar en god gödselhantering. 

Nyttja lokala resurser 
Att använda lokala resurser och att anpassa produktionen efter dessa är viktigt då man vill skapa en hållbar 
produktion (Lööv, 2012). Vall och egenproducerat foder ses därför som positivt. Import av foder kan istället 
orsaka stor miljöpåverkan i landet där det produceras i. Användning av biprodukter i lantbruket kan vara 
positivt ur miljösynpunkt men också om man ser till ekonomin.  

Minskad klimatpåverkan genom kolinlagring och produktion av förnybar energi till samhället  
Lantbrukarnas åtgärder för att kompensera för utsläppen av växthusgaser är viktig. Att producera förnybar 
energi och biogas liksom hur mycket kol som lagras in i marken utvärderas därför i denna punkt.   

Minskad kemikalieanvändning 
Lantbrukarnas åtgärder för att minska användningen av bekämpningsmedel utvärderas i den här punkten.  

Markkvalitet 
Att behålla en mark av god vigör är viktigt för framtida generationer och deras livsmedelsproduktion. 
Lantbrukarnas åtgärder för att behålla en så bra markkvalitet som möjligt genom en bra växtföljd är 
betydelsefullt för att skapa en hållbar produktion. Tillförsel av organiskt material är en faktor som förbättrar 
markkvaliteten (stallgödsel och skörderester), det ökar mullhalten vilket även vallodling bidrar med. Att 
minimera mängden packning på marken anses också positivt. Vall blir därför även i det här fallet en positiv 

                                                           

2 Aronsson, Helena. Universitetslektor, Mark och miljö, avd. för Biogeofysik och vattenvård. Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Uppsala. 2013. samtal den 11 april  

http://www.slu.se/mark
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faktor då maskiner inte kör lika frekvent på dessa marker (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 
2012). 

4.1.2 Köttkonsumtion 
De sammanfattande indikatorerna som arbetats fram för köttkonsumtion i litteraturdelen presenteras nedan 
liksom hur de används för att utvärdera hållbarheten i konsumtionen (fet stil). Som nämnts ovan är det 
konsumentens möjligheter att påverka köttkonsumtionen som är utgångspunkten. De olika indikatorerna är 
uppdelade i sektorerna ekonomiska, sociala och miljö och i tabellen i appendix 2 anges alla källor som använts 
för att komma fram till resultatet. 

Ekonomiska aspekter 

Betala för mervärden 
Konsumenten kan välja att betala ett högre pris då denne inhandlar kött och därför betala för vissa mervärden. 
Kommunen bedöms utifrån till hur stor del de betalar för dessa mervärden. Att djurvälfärd är inkluderat är 
grundläggande för att skapa en uthållig och effektiv produktion. Att dessutom inkludera krav som gynnar en 
levande landsbygd och kulturella värden är också av intresse (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 
LRF, 2012). Att krav ställs som inkluderar socialt ansvar är också viktig och är något som bör finnas med om 
man vill skapa en hållbar konsumtion. 

Sociala aspekter 

Global livsmedelsförsörjning 
Bedömning görs efter i hur stor grad krav ställs som skulle bidra till den globala livsmedelsförsörjningen. Att 
minska köttkonsumtionen är en viktig parameter, liksom att använda restprodukter och att inhandla kött som 
producerats på land som inte kan användas till annat är en annan faktor som leder till att de resurser som finns 
utnyttjas maximalt (Lööv, 2012). 

Hälsa 
Konsumenten kan välja att köpa produkter som är bra för hälsan. Gällande hälsoaspekten för barn i skolan 
utvärderas hållbarheten genom att studera huruvida kommunen följer de riktlinjer livsmedelsverket satt upp för 
hur skolmåltider ska planeras. Vidare rekommenderar The World Cancer Research Fund att man inte bör äta 
mer än 500 gram rött kött i veckan för att minska riskerna för tarmcancer. Charkuterier anser de att man 
bör undvika helt om man är orolig för sin hälsa. Vidare är energirik mat (stor andel fett och socker) något de 
rekommenderar att man håller sig borta ifrån om man vill bibehålla ett gott hälsotillstånd (World Cancer 
Research Fund, 2012b).  

Kvalitet/Spårbarhet/Livsmedelssäkerhet 
Konsumenten kan ställa krav på att köttet är producerat på ett visst sätt, att man vet dess ursprung, kvalité och 
hur det produceras. Om kommunen kan garantera barnen det här utvärderas i den här punkten.  

Miljöaspekter 

Hållbar mängd 
Konsumenten kan välja att äta en mängd kött som är hållbar. Med en hållbar mängd menas en mängd som 
minskar klimatpåverkan och andra negativa effekter djurproduktionen har på miljön. Enligt Köttguiden (2013c) 
släppte medelsvensken från maten ut ca 2 ton CO2e förra året. Då utsläppen behöver minskas antas det rimligt att 
varje person genom maten får släppa ut 0,5-1 ton CO2e. Utav det får ungefär hälften komma ifrån köttet. Det 
leder till att en rimlig mängd växthusgasutsläpp från kött skulle vara 0,25–0,5 ton CO2e per person och år 
(Köttguiden, 2013c). Skollunchen ska svara för ungefär 30 procent av det dagliga energiintaget 
(Livsmedelsverket , 2001), vilket leder till att 30 procent av de dagliga utsläppen får komma ifrån skolan. På fem 
dagar får därigenom varje skollunch bidra med 1,0 – 2,1 (0,25*1000/365*0,3*5 – 0,5*1000/365*0,3*5) kg 
CO2e. Den hållbara mängden utvärderas därför efter om varje skollunch släpper ut mer än 1-2 kg CO2e eller 
inte.  

Minska svinn/konsumera hela djuret 
Konsumenten kan minska svinnet av kött i olika stadier. De kan välja att äta alla delarna av djuret och de kan 
minska den andel kött som slängs efter inköp. Kommunens försök att minska svinnet utvärderas i den här 
punkten. 
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Välja med omsorg 
Konsumenter kan välja kött med omsorg och ta hänsyn till vilket djurslag de konsumerar. De kan även välja 
produkter uppfödda med olika produktionssätt efter besök på gården eller lita på certifieringen andra 
organisationen gjort åt konsumenten. Mängden kött som upphandlas av varje djurslag beräknas baserat på 
kommande upphandling (under process vid skrivtillfället). Baserat på Findus färdigprodukter beräknas 
köttinnehållet i varje produkt. För panerade produkter används en kötthalt på 60 procent, fiskgratänger 75 
procent, färdigrätter 15 procent, burgare och biffar 65 procent. Alla burgare och biffar där inte något annat är 
angivet antas innehålla 30 procent fläsk- och 70 procent nötkött (Findus, 2013). Blodkorv antas innehålla 50 
procent djurprodukter och leverpastej 40 procent (Snellman, 2013). Ur klimat- och miljö synpunkt är det bättre 
att äta kyckling och fisk än nötkött och fläsk. Även ekologiska produkter anses positivt att upphandla.  

4.2 Fallstudie Dalarna 
I delen som följer sammanfattas resultaten och diskussionen från intervjuer med de tre lantbrukarna och 
kommunen. En sammanfattning görs för att enklare kunna uppfatta och ta till sig resultatet från studien. En mer 
utförlig beskrivning av resultatet och diskussionen ges i appendix 5. Där beskrivs varje kriterium för sig och en 
diskussion är kopplad till varje kriterium. Enligt Kvale (1997) lämpar det sig att skriva detaljerade svar då 
kvalitativa intervjuer har utförts. Därför är det en blandning mellan uträkningar och detaljerade svar som 
presenteras i appendix 5.  

4.2.1 Utvärdering av hållbarheten i köttproduktionen 
I studien har tre lantbrukare i Dalarnas län intervjuats rörande sin köttproduktion. Lantbrukare 1, Sven har en 
intensiv slutuppfödning av i huvudsak nötköttstjurar. Tjurarna köps in vid ungefär 6 månaders ålder och säljs vid 
13-14 månaders ålder då de har en slaktvikt på 350 kilo. Djuren står inne på stall hela året och fodras med 
egenproducerat ensilage, medan kraftfodret köps in från Dalvikskvarn. Det är en konventionell produktion och 
han odlar enbart vall på sina marker. Han gödslar med stallgödsel, men även en med del rent kväve. Sven sprutar 
sina marker mycket sällan och enbart om det verkligen är nödvändigt.  

Lantbrukare två, Karl har en ekologisk dikoproduktion. Han håller ungefär 60 dikor som kalvar på våren. På 
hösten säljs kvigorna till slakt och tjurarna till icke-ekologisk slutuppfödning. Djuren går ute på bete 6 månader 
om året och står inne på stall med djupströbädd under resterande delen. De utfodras enbart ensilage på stall och 
bete under betesperioden. Karl odlar allt foder själv och han inkluderar spannmål i växtföljden vilken han säljer. 
Han har även naturbeten med allmänna betesstöd. Han gödslar med stallgödsel vilken han plöjer ner i de vallar 
han bryter. Han använder inga växtskyddsmedel då han har en ekologisk produktion. Hans djur betar även 
naturbeten till vilka han får allmänna betesstöd och han använder inga växtskyddsmedel.  

Lantbrukare 3, Johan har även han en ekologisk dikoproduktion. Han har 130 dikor som kalvar in på våren. Han 
säljer tjurarna till icke-ekologisk slutuppfödning vid ungefär 6 månaders ålder och behåller kvigorna till 
rekrytering eller slakt vid 16-17 månaders ålder. Djuren går ute 6 månader om året och får då i sig all föda 
genom bete. Resterande delen av året står de inne på stall med liggbås och skrapgång och får sitt foder i form av 
ensilage. Han odlar allt foder själv och gödslar med stallgödsel på vallarna. Hans djur betar även naturbeten till 
vilka han får allmänna betesstöd och han använder inga växtskyddsmedel.  

I tabell 1 nedan sammanfattas de tre lantbrukarnas positiva och negativa aspekter baserat på de tio indikatorerna 
som arbetats fram med hjälp av litteraturstudien. 
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Tabell 1: Positiva och negativa aspekter gällande lantbrukarnas nötköttproduktion.  
 LANTBRUKARE 1 LANTBRUKARE 2 LANTBRUKARE 3 

Hållbarhetskriterier 
 
Positiva aspekter 

 
Negativa aspekter 

 
Positiva aspekter 

 
Negativa aspekter 

 
Positiva aspekter 

 
Negativa aspekter 

Lönsamhet - 

Upplever att lönsamheten är 
mycket dålig och att 
produktionen nätt och jämt går 
ihop. 

- 

Upplever att lönsamheten 
är mycket dålig och att 
produktionen nätt och jämt 
går ihop. 

Ganska god lönsamhet, vinst 
täcker både löpande utgifter 
och lön. 

- 

Levande landsbygd Aktiv produktion, håller stora 
arealer öppna. 

Inga betande djur som kan bidra 
med estetiskt värde. 

Aktiv produktion. Håller stora 
arealer öppna, betande djur 
som bidrar med estetiskt värde. 

- 
Aktiv produktion. Håller stora 
arealer öppna, betande djur 
som bidrar med estetiskt värde. 

- 

Djurvälfärd Svensk djurskyddslag, korta 
transporttider. Ingen utevistelse Svensk djurskyddslag, korta 

transporttider, lång utevistelse. - Svensk djurskyddslag, korta 
transporttider, lång utevistelse. - 

Bondens tillvaro Fritt arbete, får göra något han 
trivs med 

Stora skaderisker då stora djur 
hanteras, tjurar är ofta än mer 
aggressiva. Dålig lönsamhet. 
60h/v. 

Fritt arbete, får göra något han 
trivs med. 40h/v 

Yrke med stora skaderisker 
då man arbetar med stora 
djur. 

Fritt arbete, får göra något han 
trivs med. 
35h/v. 

Yrke med stora skaderisker 
då man arbetar med stora 
djur. 

Biologisk mångfald 
Bevarar jordbruksmarker och 
mångfalden som är kopplat till 
det.  

Inga naturbetesmarker. Sprutar 
vid enstaka tillfällen.  

Bevarar jordbruksmarker och 
mångfalden som är kopplat till 
det. Betande djur på 
naturbetesmarker. Ingen 
besprutning.  

- 

Bevarar jordbruksmarker och 
mångfalden som är kopplat till 
det. Betande djur på 
naturbetesmarker. Ingen 
besprutning.  

- 

Minskad direkt klimatpåverkan 
/övergödning/försurning 

Effektiv produktion. Bor ej i 
övergödningsmässigt känsliga 
områden och produktionen som 
bedrivs är bra ur 
läckagesynpunkt.  

Ingen användning av förnybara 
energikällor. Ingen analys av 
stallgödsel, ingen direkt 
stallgödselplan där arealspecifik 
gödning ingår. Använder 
mineralgödsel. 

Bor ej i övergödningsmässigt 
känsliga områden och 
produktionen som bedrivs är 
bra ur läckagesynpunkt. 

Ingen användning av 
förnybara energikällor. 
Ingen analys av stallgödsel, 
ingen direkt stallgödselplan 
där arealspecifik gödning 
ingår. 

Bor ej i övergödningsmässigt 
känsliga områden och 
produktionen som bedrivs är 
bra ur läckagesynpunkt. 

Ingen användning av 
förnybara energikällor. 
Ingen analys av stallgödsel, 
ingen direkt stallgödselplan 
där arealspecifik gödning 
ingår. 

Nyttja lokala resurser 
Grovfoder produceras på 
gården. Mäsk, en restprodukt 
från Kopparberg används.  

Kraftfoder köps in från Dalarna 
och andra delar av Sverige. 

Enbart resurser från 
närområdet används. - Enbart resurser från 

närområdet används. - 

Minskad klimatpåverkan genom 
kolinlagring och produktion av 
förnybar energi till samhället 

Bevarar markkol då mycket 
vallar används.  
 

Ingen analys av kolinlagring, 
därför kan inget sägas om 
mängd inlagrad kol. Ingen 
produktion av förnybar energi.  

Bevarar markkol då mycket 
vallar används. 

Ingen analys av 
kolinlagring, därför kan 
inget sägas om mängd 
inlagrad kol. Ingen 
produktion av förnybar 
energi.  

Bevarar markkol då mycket 
vallar används. 

Ingen analys av 
kolinlagring, därför kan 
inget sägas om mängd 
inlagrad kol. Ingen 
produktion av förnybar 
energi. 

Minskad kemikalieanvändning - Använder växtskyddsmedel med 
jämna mellanrum. 

Använder aldrig 
växtskyddsmedel. - Använder aldrig 

växtskyddsmedel. - 

Markkvalité 

 
Stor andel vall vilket är positivt, 
likt gödsling med stallgödsel.  

 
Ingen analys på marken finns 
och därför är det svårt att säga 
något om markkvalitén. 

Stor andel vall vilket är 
positivt, likt gödsling med 
stallgödsel. 

Ingen analys på marken 
finns och därför är det 
svårt att säga något om 
markkvalitén. 

 
Stor andel vall vilket är 
positivt, likt gödsling med 
stallgödsel. 

Ingen analys på marken 
finns och därför är det 
svårt att säga något om 
markkvalitén. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eMY1oc7XM7axBM&tbnid=E3lw6CuQL4JmgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.smileysymbol.com/2012/08/10-green-smileysemoticons.html&ei=UjMgUtfMCYiw4QTwsoDwDA&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNGPahmKEswKezxHdZagkBZPQd6pgA&ust=1377928329952046
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eMY1oc7XM7axBM&tbnid=E3lw6CuQL4JmgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.smileysymbol.com/2012/08/10-green-smileysemoticons.html&ei=UjMgUtfMCYiw4QTwsoDwDA&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNGPahmKEswKezxHdZagkBZPQd6pgA&ust=1377928329952046
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eMY1oc7XM7axBM&tbnid=E3lw6CuQL4JmgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.smileysymbol.com/2012/08/10-green-smileysemoticons.html&ei=UjMgUtfMCYiw4QTwsoDwDA&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNGPahmKEswKezxHdZagkBZPQd6pgA&ust=1377928329952046
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pTVyslFIfVr6lM&tbnid=LcTycs8o8jjjpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zazzle.com/sad_smiley_face_happy_smile_expression_smilie_postcard-239020560016019006&ei=xTYgUs3PLKj04QSU5YEo&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNHcR7-d_1FyoHOeaOF0BF0UVxT6Ng&ust=1377929260471578
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pTVyslFIfVr6lM&tbnid=LcTycs8o8jjjpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zazzle.com/sad_smiley_face_happy_smile_expression_smilie_postcard-239020560016019006&ei=xTYgUs3PLKj04QSU5YEo&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNHcR7-d_1FyoHOeaOF0BF0UVxT6Ng&ust=1377929260471578
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pTVyslFIfVr6lM&tbnid=LcTycs8o8jjjpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zazzle.com/sad_smiley_face_happy_smile_expression_smilie_postcard-239020560016019006&ei=xTYgUs3PLKj04QSU5YEo&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNHcR7-d_1FyoHOeaOF0BF0UVxT6Ng&ust=1377929260471578
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4.2.1.1 Positiva aspekter hos lantbrukarna 
Utgår man ifrån, som den här studien har gjort, att produktion av nötkött (idisslare) är en accepterad produktion 
kan konstateras att en av lantbrukarna får många positiva anmärkningar gällande en hållbar produktion. 
Lantbrukare nummer 3 har till största delen positiva anmärkningar gällande alla de tio indikatorerna. Han 
använder inga växtskyddsmedel och utnyttjar till största delen lokala resurser. Han har en god djurhållning och 
även en god ekonomi. Viktigt är även att han enbart fodrar med gräs något människor inte kan använda som 
föda, liksom att han håller naturbetesmarker öppna. Likaså är det med lantbrukare nummer 2 förutom att han 
upplever ekonomin som mycket dålig något som inte kan anses hållbart. Dessa två lantbrukare är också måna om 
att hålla djur med anledning av att landskapet då hålls öppet. Lantbrukare nummer 3:s vision är att han genom att 
hålla djur kan bidra till en levande landsbygd. Köttet ser han som en biprodukt. 

4.2.1.2 Möjligt att förbättra 
Det finns trots alla positiva kriterier en hel del som kan förbättras ytterligare. Önskvärt för att skapa en mer 
hållbar produktion skulle exempelvis vara att intresset för kvävehanteringen skulle öka hos alla lantbrukare för 
att därmed kunna minimera risken för övergödning. Att analysera sina marker och gödsla efter behov plus att 
tänka på hur hanteringen går till är önskvärt för att minimera påverkan. Läckage från söndertrampade marker och 
marker som lutar är även aspekter att ta hänsyn till om man vill minimera gårdens övergödning3. Lantbrukare 
nummer 1 får fler negativa anmärkningar än de andra då hans djur står inne på stall hela året och då han köper in 
stor andel av sitt foder. Han använder sig även av mineralgödsel och växtskyddsmedel. Vad som kan diskuteras 
är dock att hans produktionsform är mer effektiv än de andra och studier visar att en effektiv produktion leder till 
mindre klimatpåverkan (Ståhlberg, 2011). Det är dock så att växthusgasutsläpp från djur uppfödda på grovfoder 
till viss del kan kompenseras genom kolinlagring i marker. Det är framförallt vallar som visat sig lagra in mycket 
kol liksom betesmarksträd. Dessa träd kan senare användas som energikälla i utbyte mot fossila bränslen. 
Spannmålsodling har å andra sidan istället visat sig avge kol (Ståhlberg, 2011). Att använda förnybar energi och 
minska sin energiförbrukning är också värdefullt. I den här studien kunde inga beräkningar göras angående 
energiförbrukningen på grund av tidsbrist. Det finns även väldig få studier gjorda på nötköttsgårdar och deras 
energiförbrukning och det är därför svårt att få fram bra nyckeltal med hög sannolikhet (Jordbruksverket, 2010a). 
Önskvärt för att kompensera för nötdjurens höga klimatpåverkan hade dock varit om lantbrukarna använt grön 
energi och producerat någon from av förnybar energi på gården. Genom att producera förnybar energi; solenergi, 
vindenergi eller biogas från gödseln minskar nettoutsläppet av koldioxid vilket är positivt ur miljösynpunkt 
(SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). 

4.2.1.3 Alternativ användning av marken 
Då indikatorerna som tagits fram enbart utvärderar den redan existerande produktionsformen kan det vara 
intressant att undersöka vad skillnaderna skulle bli vid en alternativ markanvändning. Exempel som marken kan 
användas till är 1) humanföda; t.ex. spannmål, ärtor eller bönor, 2) foder för att föda upp kyckling/gris, 3) 
energigrödor; t.ex. energigräs, salix eller skog (beaktar inte det här då det inte ger humanföda). Lantbrukare 
nummer två Karl används som jämförelsegård vid beräkningarna. Han har totalt 140 hektar mark som brukas. På 
100 hektar av dessa odlar han i dagsläget spannmål som inkluderas i växtföljden och den här marken antas därför 
kunna användas för spannmålsproduktion (Appendix 5, Lantbrukare 2). De långliggande åkerbetena och 
naturbetena antas inte lämpa sig för spannmålsproduktion utan det är någon form av skog den här marken har 
som alternativ användning. Karl använder i dagsläget ungefär 20 hektar av sina marker till spannmålsodling 
varje år vilket leder till att totalt 120 hektar (åker, åkerbete, och naturbete) används till djurfoder varav 30 ha är 
naturbete. Han producerar ca 7400 kilo kött per år (slaktvikt) (Appendix 5, Lantbrukare 2) på sin gård vilket 
motsvarar 5180 (7400*0,70=5180) kilo benfritt kött (Cederberg et al., 2009b). Det leder till en markanvändning 
på 120/5180= 232 m2/kilo benfritt kött varav 57 m2 är naturbete. Det här är en väldigt hög markanvändning per 
år och därför har även som jämförelse tagits ett värde från Cederberg & Nilsson (2004) där enligt beräkningar 
djur på ranchdrift kräver 154 m2 per kilo benfritt kött. Det kan även konstateras att då naturbete används bedrivs 
en extensiv produktion där mycket mark per kilo kött fordras. Ett bra år skulle Karl kunna producera 5 ton råg 
per hektar, vilket är det sädesslag som lämpar sig bäst på markerna. Det leder till att totalt 500 ton råg kan 
produceras per år på alla marker. Ett kilo spannmål skulle därför kräva 2 m2 för att produceras. Spannmål är 
ingen proteingröda något som ett substitut till kött bör vara. Ärtor och bönor skulle kunna vara alternativa 
proteinkällor. För att ärtor ska mogna kräver de en växtsäsong på 110-120 dagar något som begränsar odlingen 
till Götaland och södra Svealand. Åkerböna kräver också en växtsäsong på över 120 dagar. Det här gör att ingen 
av dessa arter går att odla i områdena för studien (Jordbruksverket, 2012c). Därför är den här marken inte 

                                                           

3 Aronsson, Helena. Universitetslektor, Mark och miljö, avd. för Biogeofysik och vattenvård. Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Uppsala. 2013. samtal den 11 april 
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lämplig för produktion av vegetabilier/proteingröda till humanföda om det ska ses som ett substitut till nötkött. 
Energimässigt kan det dock lämpa sig.  

Kyckling äter till största delen vete (Cederberg, et al., 2009a) medan grisens foderstat kan bestå av en mer 
varierad föda, råg lämpar sig dock inte smakmässigt (Alarik, et al., 2000). Båda djurslagen behöver även 
proteinfoder något som nämnts ovan är svårt att odla i dessa delar av landet. Det gör att en självförsörjande 
kyckling- eller grisgård är komplicerat att hålla i dessa trakter. Dock kan andra resurser användas som 
proteinersättning. Musslor har i studier på SLU visat sig fungera som proteinsubstitut till fjäderfä och att 
använda det här skulle kunna anses positivt då de även har renande effekter i havet (Jönsson & Elwinger, 2009). 
Även larver av olika slag har föreslagits som proteinsubstitut till fågel, men ytterligare studier behöver utföras 
för att befästa det här alternativet (Kvist, 2012). Vete vilket är ett lämpligt foderslag till både fågel och gris 
lämpar sig sämre än råg om alls i den här regionen (Fogelfors, 2001) och andra grödor har också en sämre 
avkastning. Därför estimeras en snittskörd på 3,5 ton/ha, 350 g/m2 som används vid beräkningarna. Enligt 
Cederberg et al. (2009a) krävs cirka 7 kilo foder för att producera 1 kilo benfritt griskött. Då 350 gram foder kan 
produceras på en kvadratmeter krävs 20 m2 för att producera ett kilo griskött. En kyckling däremot kräver enbart 
4 kilo foder för att producera 1 kilo benfritt kött (Cederberg et al., 2009a). Det leder till att 11,4 m2 krävs för att 
producera ett kilo benfritt kycklingkött då 350 gram foder produceras på en kvadratmeter. Ett kilo kött innehåller 
ungefär 6 MJ (någon skillnad i energimängd mellan de olika köttslagen har inte gjorts) vilket motsvarar 430 
gram spannmål eller oljeväxter (Köttguiden, 2013a). För att få ut samma mängd energi krävs därför av spannmål 
ungefär 0,9 hektar i jämförelse med 2 hektar om jämförelse görs med ett kilo. Jämförelserna visas i tabell 2 
nedan. 

Tabell 2: Olika proteinprodukters markanvändning, möjlig producerad mängd på gården samt växthusgasutsläpp. 
Mat m2/kg produkt  Producerad mängd (ton) CO2e/kg produkt2 

Spannmål 21 400-500 0,7 

Kyckling 11 90 3 

Gris  20 50 7 

Nöt 231/573 (154)4 6,9 (5,2) 26 

1Ett kilo spannmål har en motsvarande energimängd som 2,3kilo kött.  
2Värden från Röös, 2012 
3Varav naturbete 
4Beräkningar enligt Cederberg et al., 2009a. 
 

4.2.1.4 Markanvändning och miljöpåverkan 
Det går som visat ovan åt mycket mindre mark för att producera både kyckling och gris och självklart spannmål 
än vad det gör för att producera nötkött (Tabell 2). Antalet personer man kan föda på marken varierar därför 
radikalt. Vad som kan konstateras är att om enbart direkt klimatpåverkan genom effektivitet/markanvändning 
och växthusgaseffekt tas hänsyn till utav hållbarhetsindikatorerna är nötkött högst olämpligt på de marker där 
spannmålsodling är möjligt. Höga växthusgasutsläpp betyder i regel även att värdena för övergödning och 
försurning också är höga (Röös et al., 2013) vilket betyder att nötkött har hög påverkan även där. Det man dock 
måste ta i beaktande är att det i den här regionen inte är optimalt att producera spannmål. På några av gårdarna 
var det högst olämpligt att odla spannmålsgrödor och inget bonden ens övervägde. Det är ofta osäkert om det blir 
en bra skörd eller inte, vilket radikalt kan påverka lönsamheten för bonden. Ekonomisk lönsamhet en av 
indikatorerna som är viktigt för en hållbar köttproduktion och det är även ett kriterium som måste uppfyllas för 
att lantbrukaren ska kunna fortsätta med sin produktion. Utan de stöd bonden får för att han brukar vall eller 
beten kan de vara betydligt tuffare, då spannmålsskördarna är små, att hålla en produktion av kyckling, gris eller 
enbart spannmål i de norra delarna av landet än i de södra. De miljöstöd som delas ut har visat sig vara 
avgörande i många utav betesproduktionerna (Kumm, 2006), något även lantbrukarna i studien höll med om.  

Förutom lönsamhet finns det andra indikatorer som inte heller är medräknade i exemplet ovan. Gynnande av en 
biologisk mångfald i samband med bete försvinner helt om markerna skulle användas för produktion av 
spannmål eller foder till kyckling/gris. Det blir en annan markanvändning när spannmål odlas på marken vilket 
gynnar andra arter och mark med spannmålsgrödor har i studier inte visat sig hålla lika mycket kol som vallar 
(Ståhlberg, 2011). Vall är vidare bra ur läckagesynpunkt (Naturvårdsverket, 2003) och om man vill bibehålla en 
bra markkvalité (Röös, 2012). Att enbart ha en växtföljd med spannmålsgrödor ger enligt Jordbruksverket 
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(2013a) inte lika bra bördighet och mullhalt som om man har en mer varierad växtföljd. Att nyttja resurser från 
närområdet är också ett kriterium som ingår för att produktionen ska vara hållbar och som nämnts ovan är det 
mycket svårt att producera proteingrödor i form av ärtor och bönor i dessa delar av landet, något som krävs för 
både kyckling och grisproduktion. Ett substitut brukar ofta vara soja importerat från bland annat Sydamerika. Än 
idag är det fortfarande en stor del av den svenskproducerade kycklingen som blir fodrade med soja, något som 
för många negativa konsekvenser med sig i landet det produceras (Lööv, 2012). Det är vidare så att inte all den 
mark som kan användas vid nötköttsproduktionen kan användas vid spannmålsproduktion hos lantbrukaren i 
jämförelsen. Det skulle leda till outnyttjade resurser eller att dessa marker skulle få användas till någon form av 
skogsbruk. Då skulle många av de arter kopplade till öppna jordbruksmarker försvinna (Ericsson, 2009).  

4.2.2 Utvärdering av hållbarheten i en kommun i Dalarna 
I en kommun i Dalarnas län intervjuades kostchefen och ansvarig för kommunens upphandlingar angående 
köttkonsumtionen i kommunens skolor. Kommunen i studien baserar stor del av sin matsedel på 
rekommendationer från livsmedelsverket. Där ges beskrivningar av både vilken typ av produkter som ska 
serveras, hur ofta och mängd per portion. Det här speglar till hög grad kommunens val av proteinprodukter. De 
ingredienser kostchefen vill ha för att tillaga kommunens mat är det upphandlingsenheten har att arbeta med då 
de ska upphandla proteinprodukter.  

Den totala bedömningen av hållbarheten i en kommun i Dalarna sammanfattas i tabell 3 nedan. Där anges 
postitiva och negativa aspekter på de hållbarhetskriter som satts upp  i litteraturstudien.  

Tabell 3: Positiva och negativa aspekter gällande kommunens köttkonsumtion.  

 
 

Hållbarhetskriterier 
 
Positiva aspekter 

 
Negativa aspekter 

Betala för mervärden 
Krav på utökad djurvälfärd i 
upphandlingen, ex. max 8h till slakt och 
bedövade innan avblodning och andra 
kirurgiska ingrepp. 

Inga krav på att köttet ska gynna en 
levande landsbygd eller kulturella 
värden, liksom inga krav på social 
hänsyn. 

Global 
livsmedelsförsörjning 

Kommunen försöker att minska 
köttintaget, men inga konkreta mål är 
uppsatta. 

Inga krav är uppsatta på att djuren ska 
inta foder som inte kan användas som 
humanföda. 

Hälsa 
Kommunen följer livsmedelsverkets 
rekommendationer. Har som mål att 
minska andelen korv. 

Om risken för cancer ska vara liten 
intas för stor mängd rött kött. 
Charkprodukter bör också undvikas. 

Kvalitet/Spårbarhet/ 
Livsmedelssäkerhet  

Noggranna kvalitetstester utförs. Krav 
på information om ursprung. Krav på 
restriktiv antibiotikaanvändning. Stor 
andel egenproducerade måltider. 

Större osäkerhet om det angivna 
ursprunget är sanningsenligt vid köp 
av färdigprodukter. 

Hållbar mängd 

Vegetariskt alternativ varje dag. 
Vegetarisk maträtt varannan vecka. 
Inblandning av baljväxter och grönsaker 
i maträtterna för att minska 
köttmängden. 

Klimatavtrycket från varje elev per 
skolvecka är 3,9 CO2e vilket är högre 
än den hållbara mängden (1-2 kg 
CO2e/v.) 

Minska 
svinn/konsumera hela 
djuret 

Skolan har ett program där de arbetar 
med att minska svinnet. 

Specifika krav ställs på vilken bit av 
djuret, fetthalt, hur köttet är styckat 
o.s.v. Liten andel inälvsmat inkluderas 
i matsedeln.  

Välja med omsorg 

Har som mål att äta mindre andel 
nötkött då detta kött har stor 
klimatpåverkan. Cirka 30 procent 
ekologiskt kött. 

 

Målet med liten del nötkött och korv 
kan inte ses i 
upphandlingsspecifikationen. Väldigt 
liten del inälvsmat är inkluderat. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eMY1oc7XM7axBM&tbnid=E3lw6CuQL4JmgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.smileysymbol.com/2012/08/10-green-smileysemoticons.html&ei=UjMgUtfMCYiw4QTwsoDwDA&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNGPahmKEswKezxHdZagkBZPQd6pgA&ust=1377928329952046
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pTVyslFIfVr6lM&tbnid=LcTycs8o8jjjpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zazzle.com/sad_smiley_face_happy_smile_expression_smilie_postcard-239020560016019006&ei=xTYgUs3PLKj04QSU5YEo&bvm=bv.51495398,d.bGE&psig=AFQjCNHcR7-d_1FyoHOeaOF0BF0UVxT6Ng&ust=1377929260471578
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4.2.2.1 Hållbar mängd och hälsa 
Den medverkande kommen har kommit en bit på väg mot att bedriva en hållbar köttkonsumtion. De har bland 
annat krav på god djurvälfärd vilket är en viktig aspekt för en hållbar produktion. De försöker även minska 
mängden kött i skolorna genom att erbjuda vegetariska alternativ och införa vegetariska dagar och därmed 
minska klimatpåverkan. Utöver det försöker de välja klimatsmarta köttalternativ, kyckling och fisk, och minska 
sitt svinn. Trots deras försök finns det enligt de indikatorer som arbetats fram mycket mer som kan göras för att 
skapa en hållbar konsumtion. Även om kommunen försöker minska mängden kött överstiger ändå 
växthusgasutsläppen från köttkonsumtionen per person den hållbara mängden (Appendix 5, Intervju med en 
kommun). Det finns tendenser att man vill införa vegetariska dagar och att man vill minska mängden nötkött och 
korv, men inga klara utsatta restriktioner. Kommunen anger även att de möter motstånd då de försöker 
komponera matsedeln annorlunda. Ännu är inte vegetariska alternativ accepterat och det är viktigt att alla arbetar 
tillsammans mot ett gemensamt mål om ändringar ska kunna implementeras. Beräkningar från upphandlingen 
visar även att mängden nötkött som upphandlas är mycket stor liksom mängden korv (Appendix 5, figur 2). 
Enligt The World Cancer Research Fund (2012b) (Världscancerfonden) finns det rekommendationer som säger 
att man ska minska sitt intag av rött kött liksom charkprodukter/korv om man vill minska risken för tarmcancer. 
De här rekommendationerna krockar med de rekommendationer livsmedelsverket har satt upp och som skolan 
försöker att följa. Där finns råd om att äta både fisk och kött ett visst antal dagar i veckan. Som visas i appendix 
5, tabell 1, följer skolan till stor del de rekommendationer som livsmedelsverket satt upp, men för stor mängd 
rött kött intas om Världscancerfondens rekommendationer ska följas (Appendix 5). I dagarna kom en ny 
reviderad version av ”bra mat i skola” ut där måltidens kvalité ur ett helhetsperspektiv tydligare beskrivs. Det 
läggs större fokus på hållbara skolmåltider i denna rapport än den tidigare och det finns inte några exakta 
serveringsfrekvenser för olika typer av produkter. Det är endast fisk, korv och blodpudding/lever som 
rekommendationer ges för, då de har extra hög näringsmässig betydelse. Att ge rekommendationer på det här 
viset uppmuntrar skolorna till att servera mer vegetariskt och välja köttslag själva. Det leder till att mer ansvar 
läggs på kostchefen och skolköken i kommunerna (Livsmedelsverket, 2013b). Den här rapporten kan lösa det 
dilemma kommunen i studien möter om de ska följa både livsmedelsverkets rekommendationer och 
rekommendationerna Världscancerfonden har satt upp. Med hjälp av den här rapporten kan skolan minska 
mängden rött kött vilket skulle vara positivt ur klimatsynpunkt och hälsosynpunkt.  

4.2.2.2 Krav i upphandlingsprocessen 
I upphandlingsprocessen ställer kommunen krav gällande djurvälfärd och även kvalité då noggranna blindtester 
görs för alla de produkter som ska upphandlas. Det här är positivt och något kommunen bör arbeta vidare med. 
Dock ställs inga krav för att gynna en biologisk mångfald, likväl som krav på social hänsyn vilket skulle vara 
önskvärt för att skapa en hållbar konsumtion. Kommunen menar att det är svårt att ställa vissa krav då det är lätt 
att det gynnar vissa aktörer liksom att de i många fall inte kan kontrollera kraven. Om krav inte kan kontrolleras 
får de inte ställas (Lindström & Riese, 2011). Hansson4 (2013) menar dock att många aktörer ser lagen om 
offentlig upphandling som ett psykologiskt hinder eller en undanflykt för att arbeta mer aktivt med sina 
upphandlingar. Han menar att Sverige har en lag och den offentliga sektorn måste arbeta med den lagen. Ett 
första steg är att sätta upp en tydlig livsmedelspolicy, ett styrdokument om vad för livsmedel som ska 
upphandlas. Av största vikt är att ställa krav att alla livsmedel ska produceras enligt standard för svensk miljö- 
och djurskyddslag då det är den policy vi har satt upp i Sverige. Vidare är det väsentligt att dela upp 
upphandlingen i mindre delar då det är omöjligt för en leverantör att ha exempelvis både kaffe och kött. På så 
sätt kan fler leverantörer vara med och konkurrera om upphandlingen. På specifikationerna kan olika specifika 
kvalitetskrav ställas och mycket tips och hjälp går i det här stadiet att få ifrån Miljöstyrningsrådet. Vill man 
möjliggöra för producenter ifrån närområdet att vara med i budgivningen är det i nästa steg viktigt att ha en 
dialog med dessa leverantörer för att tydligt klargöra vad det är som efterfrågas och vad det är som finns i 
närområdet. Då kan kommunen i nästa skede efterfråga det som finns och leverantörer kan producera det som 
efterfrågas. Det är även viktigt att efter genomförd upphandling meddela leverantörer som inte fick avtalet om 
vad de kan förbättra till nästa gång för då ha bättre möjligheter. I rapporten Competition Policy and Green 
growth ges liknande argument och enligt rapporten kan den offentliga upphandlingen om den används på rätt sätt 
vara ett styrmedel för att nå uppsatta miljömål. Det kan vara en möjlighet att driva på en hållbar utveckling och 
klimatanpassad produktion (Nordiska konkurrensmyndigheterna, 2010). Kommunen i studien har kommit en god 
bit på väg då de både delar upp upphandlingen och ställer specifika krav, men det finns alltid förbättringar som 
kan göras för att utvecklas ytterligare.    

                                                           

4 Hansson, Axel. Expert på offentlig upphandling. Lantbrukarnas Riksförbund. Stockholm. 2013. Telefonsamtal den 15 maj 
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4.2.2.3 Livsmedelssäkerhet 
Kommunen ställer krav på ursprungsland när de upphandlar kött och de lagar även mycket mat från grunden, 
vilket gör att kontrollen av livsmedel blir högre. Vad som kan diskuteras är hur korrekta de angivelser 
producenten anger är. På senare år har det, mycket på grund av de matskandaler som ägt rum i Europa i slutet av 
1990-talet, blivit större noggrannhet gällande livsmedelskvalité och livsmedelssäkerhet (SCB, 2006). Vår 
globaliserade värld ställer högre och högre krav på att våra livsmedel är märkta på rätt sätt (SWEDAC, 2013) 
och European Food Safety Authority är en organisation som arbetar med att konsumenterna ska garanteras 
livsmedel med bra kvalité och hög säkerhet (SCB - Statistiska centralbyrån, 2006). Viktigt är att produkterna är 
fria från miljögifter, andra föroreningar och skadliga smittämnen. Det är vidare viktigt att antibiotika har använts 
med restriktivitet där djuren är uppfödda samt att karenstider har funnits som garanterar att inte spår av 
läkemedel går att återfinna i köttet (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Trots att 
kommunen ställer krav på ursprungsland kan EU:s regelverk skapa problem då en vara som importerats till ett 
EU-land och där bearbetats på något sätt får detta EU-land som ursprungsland. Det betyder att kyckling från 
Thailand som preparerats med saltlösning i Danmark efter det får Danmark som ursprungsland om det säljs 
vidare (Ryegård, 2012). Det här gör det svårt för skolan att behålla kotrollen över livsmedlen de upphandlar.  

4.3 Val av metod för att utvärdera hållbarhet 
I Sverige finns idag många olika märkningar kopplade till matprodukter och alla har de olika fokus. Den här 
studien fokuserar på hållbarhet, ett väldigt brett och därmed komplicerat ämne och de indikatorer som valts ut 
försöker därför att spegla den här komplexiteten. De urval av indikatorer som arbetats fram i litteraturdelen och 
sedan använts för att utvärdera köttproduktionen och köttkonsumtionen i Dalarna kan diskuteras och ifrågasättas. 
Vad som kan konstateras är att det är indikatorer som är relativt enkla att arbeta med och lätta att förstå, vilket 
leder till att indikatorerna är applicerbara på många olika fall. Indikatorerna inkluderar många olika 
hållbarhetsaspekter, både ekonomiska, sociala och miljöaspekter. I det här fallet kan de indikatorer som tagits 
fram till viss del liknas med Sveriges ekologiska märkning KRAV, vilken också inkluderar flera olika delar. Där 
tas hänsyn till både djuren, konsumentens och lantbrukarens hälsa, miljön och klimatet och det sociala ansvaret 
(KRAV, 2013c). Indikatorerna i studien har även flera likheter med ”klimatcertifiering för mat”, en märkning 
utförd av bland annat Svenskt Sigill och KRAV. Den här märkningen har uppkommit då hänsyn behöver tas till 
klimatpåverkan, något maten har stor inverkan på (Klimatmärkningen, 2013). Då klimatfrågan är essentiell även 
i arbetet med hållbar utveckling överlappar många av de fokusområden som tas upp i ”klimatcertifiering för 
mat” med de som arbetats fram i den här studien.   

Idag finns ännu inte någon certifiering gällande hållbart kött och det är därför svårt för konsumenten att välja 
produkter som är mer hållbara än andra. Vad man ser är att det finns initiativ och att hållbarhet uppmärksammas 
mer och mer. Exempelvis finns ett projekt som pågår mellan 2012 och 2014, kallat REKS, vilket har som mål att 
”stärka den ekonomiska tillväxten genom långsiktigt hållbara företag med nöt- och lammköttsproduktion” 
(REKS, 2013). Det är ett nordiskt projekt som leds av Agroväst och strävar mot att bibehålla nöt- och 
lammköttslantbrukare genom att skapa hållbara produktionsformer. I projektet har liksom i den här studien 
indikatorer/ett hållbarhetsindex som ska kunna användas för att analysera, dokumentera och utveckla 
nötköttsproduktionens hållbarhet försökt utformas. Det ska även kunna användas för att jämföra olika 
producenter och för att skapa kommunikation mellan producent och konsument.   

Vad som skiljer utförandet i den här studien från andra idag existerande analysverktyg och märkningar är att 
skillnad görs mellan köttproduktion och köttkonsumtion. Det är alltså i huvudsak delen om konsumtion som är 
det nya i den här studien. Gällande indikatorerna i produktionssteget skulle nyckeltal från både KRAV, 
Klimatmärkningen och Greppa näringen kunna användas för att vidareutveckla de indikatorer som arbetats fram 
i den här studien. Några sådana nyckeltal finns dock inte för konsumtionen utan här är här studien ett första 
exempel till hur hållbar köttkonsumtion kan utvärderas. 

I litteraturstudien har en rad både kvantitativa och kvalitativa indikatorer arbetats fram vilka senare användes för 
att utvärdera produktionen respektive konsumtionen. Kvalitativa indikatorer ger inte samma direkta svar som 
kvantitativa indikatorer, utan bedömningen blir mer diffus. Då kvalitativa indikatorer bearbetas och samlas in 
speglas resultatet även mycket av både personen som intervjuat plus den intervjuade och det är lätt att 
missförståelse uppstår (Trost, 2005). Önskvärt hade varit att utveckla absoluta kvantitativa indikatorer men det 
skulle kräva mycket mer arbete och tid, något som inte är möjligt under ett examensarbete. Valet av indikatorer 
måste hursomhelst ses som godtyckliga och författarens egen uppfattning speglar de val som gjorts. 

Vad som vidare kan konstateras efter genomförda intervjuer är att det är väldigt svårt att arbeta fram bra, 
användbara indikatorer. Flertalet av de sammanfattande indikatorerna som sattes upp kunde inte utvärderas i 
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studien då lantbrukarna inte hade information gällande dessa indikatorer eller då det i studien inte fanns tid och 
resurser att ta fram kvantitativa data. Istället försöktes därför i analysen en mer kvalitativ bedömning göras utan 
nummer och siffror. Det kan därför diskuteras om dessa indikatorer kan anses lämpliga att inkludera i studien 
eller om det istället ger ett missvisande resultat. Det är också svårt att hitta information gällande nyckeltal man 
kan jämföra fallen i studien med, vilket är ytterligare en anledning till att ifrågasätta lämpligheten hos de 
indikatorer som satts upp. 

Oavsett indikatorernas lämplighet kan tendenser urskiljas utifrån den utvärdering som gjorts och det är det här 
som är det intressanta i den här studien. Även om man på grund av brist på kvalitativa data inte kan påvisa ett 
värde kan man utläsa en trend. En diskussion gällande om det enbart är indikatorer som kan kvantifieras med 
nummer och siffror som är av intresse är också intressant att ta upp i en studie gällande hållbarhet. Det är även i 
vissa fall så att allt som bör ingå för att något ska vara hållbart inte kan bedömas utifrån kvantitativa indikatorer, 
det finns annat som måste tas hänsyn till som handlar om normer och inställning. Ännu har inte samhället hittat 
bra, accepterade metoder för att bedöma indikatorer som inte involverar siffror och nummer, men det vore 
intressant om en metod för att kunna bedöma andra värden kunde utvecklas i framtiden. De indikatorer som 
tagits fram i studien kan därför ses som ett första försök till att bena ut vad som är viktigt för att en hållbar 
produktion respektive konsumtion ska uppnås, men för att arbeta vidare behöver fler analyser och studier göras 
för att kunna ta fram ett mer tillförlitligt material där gårdar enkelt kan jämföras emellan varandra.  
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5 Sambandet mellan hållbar köttkonsumtion och köttproduktion 
I kapitlet som följer försöker sambandet respektive skillnaderna mellan köttproduktion och köttkonsumtion att 
benas ut. Det är i många lägen viktigt att skilja på de båda begreppen för att inte missförstånd ska uppstå. 

5.1 Produktion vs. konsumtion av kött 
Den här studien har genom att ta fram hållbarhetsindikatorer rörande köttproduktion och köttkonsumtion försökt 
att utvärdera hållbarheten av några gårdar och en kommun i Dalarnas län. Att dela upp kedjan i de här två 
delarna är nytt och något som inte setts i så många studier tidigare, vilket leder till att synsättet därför ännu inte 
är helt vedertaget. Bland annat har det, efter att Jordbruksverket släppte sin rapport Hållbar köttkonsumtion där 
de gav förslag på en koldioxidskatt som skulle belasta köttsektorn, uppstått en blixtrande debatt om det är rätt 
eller fel att beskatta kött. Exempelvis skriver DN i en artikel att ”köttskatt skulle leda till en kraftig försämring 
av djurskyddet då de mest klimatsmarta köttslagen, som skulle beskattas lägst, är de som föds upp under de mest 
industrialiserade formerna” (Jensen, 2013). Aftonbladet skriver att diskussionerna och protesterna är många 
gällande köttskatten och att den ”sågas av både läsare och politiker” (Rundkvist, 2013). Genom att göra 
uppdelningen som studien har gjort kan konstaterats att många protester troligtvis bottnar i okunskap där man 
inte förstår skillnaden på produktion och konsumtion. En köttskatt på köttslag med hög klimatpåverkan skulle 
påverka konsumenten. Konsumenten skulle genom att kött beskattades kunna komma att minska sin 
köttkonsumtion, något som är av högsta vikt om de totala växthusgasutsläppen ska minska (Lööv, 2012).  Det 
kan aldrig komma att bli den enskilde lantbrukarens uppgift att genom att minska sin produktion minska den 
totala köttkonsumtionen och därmed de totala utsläppen. För att företaget ska gå runt måste lantbrukaren ha som 
mål att producera maximalt. Vad lantbrukaren kan göra är att producera det han gör på ett så hållbart sätt som 
möjligt. Andra styrmedel måste till på produktionsnivå för att driva den svenska produktionen i endera eller 
andra riktningen och det ska inte blandas ihop med skatter som påverkar konsumenterna. Anses exempelvis 
betande djur vara värdefullt måste bidrag för att gynna den här produktionsformen användas. Den här 
uppdelningen blir även ytterst relevant för organisationer som LRF som arbetar med och för lantbrukaren. De 
kan ha som ståndpunkt att självklart måste vi minska köttkonsumtionen, men samtidigt kan de stödja sina 
lantbrukare. De kan argumentera att det vore rimligt för Sverige att öka sin köttproduktion då Sverige har bra 
förutsättningar för att producera kött. Många studier visar att vi inte behöver sluta att äta kött helt och hållet, utan 
vad som är essentiellt är att vi väljer kött med omsorg (Lööv, 2012). Ser man på diskussionsfrågan från det här 
perspektivet kan konstateras att en köttskatt inte behöver vara negativt för våra lantbrukare utan den kan 
användas för att minska vår köttkonsumtion.  

5.2 Situationen i Dalarna 
Om man ser till Dalarna, ett län där antalet lantbrukare minskar, landsbygden blir mer och mer avbefolkad (SCB, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012), de kulturella värdena minskar liksom den biologiska 
mångfalden, måste man överväga vad för åtgärder som kan tas för att stoppa den här trenden. Att behålla 
producerande jordbruksföretag på landsbygden har visat sig oerhört viktigt då jordbruksproduktion inte enbart 
skapar direkt arbete i form av produktionssysslor, utan även leder till att gårdsbutiker öppnas och att 
besöksnäringen ökar (B&B, fiske, ridturer etc.). Förutom det sysselsätter djurproduktionen många människor i 
förädlingsledet (Lööv, 2012). Lantbrukarna i studien menade att de hade en viktig roll att fylla då de bevarade 
estetiken på landsbygden genom sina betande djur och öppenhållande av marker. Att behålla ett vackert landskap 
lockar turister och resulterar i att det blir mer attraktivt att bosätta sig i området och lantbrukare bidrar därför till 
att behålla en levande landsbygd. Dalarna har även ett utpräglat kulturlandskap med väl bevarade samlade 
småbyar och fäbodar på skogsbetesmarker (Nationalencyklopedin, 2013d) och lantbruket upprätthåller likaså 
många av dessa värden. För att bevara dessa landskap räcker det inte med ett fungerande jordbrukslandskap utan 
det krävs produktionsformer med betande djur. Det är därför av intresse att gynna lantbrukare som, liksom de i 
studien, tycker den här aspekten är viktig. Lantbrukare som har förutsättningarna och viljan att bedriva den här 
typen av produktion.  Det måste vara ekonomiskt lönsamt men samtidigt handlar det också om att lantbrukaren 
har en vision som inte enbart handlar om att tjäna pengar utan även har som mål att hålla landskap öppna och 
skapa estetiska värden.  

Kommunerna i länet i form av den offentliga sektorn har en viktig roll att fylla då de genom sina val av 
köttprodukter kan främja lantbruket i närområdet och därmed också andra värden kopplade till detta. De gårdar 
som deltog i studien fick många positiva anmärkningar beträffande indikatorerna som tagits fram för hållbarhet i 
studien. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det endast är tre fallgårdar som studerats och att det därför inte 
går att generalisera resultaten för hela Dalarna. Vad som dock kan konstateras är att med de förutsättningar 
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Dalarna har, där det är svårt att odla humanföda (spannmål/ärtor/bönor) och det är produktion av vall som 
lämpar sig bäst, är djur som konverterar gräs till föda som kan användas av människor en lämplig 
produktionsform. På det viset utnyttjas land som annars skulle växa igen eller användas till skogsbruk för att 
producera mat till människor. Gällande köttproduktion i Dalarna kan därför nötköttsproduktion, om utförd på rätt 
sätt, bedömas som positiv ur hållbarhetssynpunkt enligt de indikatorer som tagits fram i den här studien.  

För kommunen som konsument skulle det därför vara positivt om de köpte det nötkött som produceras i regionen 
och på så sätt stötta denna produktion. De skulle därmed betala för vissa mervärden som lantbrukarna i Dalarna 
uppfyller, bland annat ett bra djurskydd, kött som gynnar en levande landsbygd och bevarande av biologisk 
mångfald. Det skulle vidare troligtvis skapa en bättre spårbarhet och livsmedelssäkerhet då kortare förädlingsled 
ger högre trovärdighet (KRAV, 2013a). Även om nötköttet får många positiva anmärkningar måste kommunen 
som konsument ta hänsyn till de andra indikatorerna gällande hållbar konsumtion, exempelvis att varje individ 
måste äta en hållbar mängd samt att svinnet måste minska. Att konsumera nötkött i för stora mängder är inte 
hållbart. Idag serveras i kommunens skolor enbart 0,3 portioner nötkött i veckan, (Appendix 5, tabell 2) men 
trots det är nötköttet det köttslag som bidrar med den absolut största klimatpåverkan (Appendix 5, figur 3). 
Skolan släpper fortfarande ut för mycket växthusgaser per person för att det ska vara hållbart och därför är det 
inte rimligt att nötkött ska utgöra en större andel av den totala köttmängden som konsumeras. Förutom 
växthusgaser är nötkött likaså kopplat till hälsorisker genom intag av rött kött. Även här serverat kommunens 
skolor mer än den mängd som rekommenderas. Med de nya rekommendationerna från Livsmedelsverket 
(Livsmedelsverket, 2013b) har kommunen möjlighet att ändra sin matsedel och därmed följa både 
Livsmedelsverkets och Världcancerfondens rekommendationer. För att kompensera för de växthusgasutsläpp 
nötköttet bidrar med kan mindre portionsstorlekar antas och mer vegetariska måltider införas i skolan. Vad som 
kan konstateras är att det kan anses positivt för kommunen och dess omgivning om mängden nötkött som intas 
minskas och att det nötkött som köps in till skolorna är producerat i närområdet på ett så hållbart sätt som 
möjligt.  

5.3 Nötkött i en hållbar köttkonsumtion 
Som nämnts ovan kan konstateras att hållbart eller inte så kan nötkött endast utgöra en liten del i en hållbar 
köttkonsumtion. Köttproduktionen har idag stor påverkan på de flesta av jordens nio gränser som Rockström et 
al. (2009) anger i sin rapport Planetary Boundaries. Den bidrar till klimatförändringarna, försurningen, 
vattenanvändningen, markanvändningen, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av giftiga substanser och den 
påverkar även kväve- och fosforcykeln. Klimatförändringen, kvävecykeln och förlusten av biologisk mångfald 
har redan överstigit de utsatta gränser som anges i rapporten och problemen kring dessa är därför extra 
bekymmersamma (Rockström et al., 2009). Köttproduktionen har höga växthusgasutsläpp, vilket ofta betyder att 
även övergödning och försurning har höga värden, men det åtgår även stora mängder mark per kilo kött (Röös, et 
al., 2013). Vill man i sin tur producera nötkött på ett hållbart sätt på naturbetesmarker och andra marker som inte 
lämpar sig för produktion för humanföda leder det till att nötköttsproduktionen kräver än större arealer då dessa 
är lågproducerande marker. Det här kan vara land som annars skulle kunna användas till att producera 
energiskog som skulle minska användningen av fossila bränslen. 

Att producera mat är trots utsläpp livsnödvändigt för att vi människor ska överleva och frågan blir återigen 
därför hur mycket och om kött ska konsumeras alls. Det står klart i många studier att människor i västvärden 
måste minska sitt intag av kött. Att minska sitt intag behöver inte gälla fattiga länder där kött kan vara 
livsnödvändigt för många individers hälsa (Lööv, 2012). Klimatförändringarna är idag det miljöproblem som 
diskuteras och debatteras vitt och brett i världen. Mängden växthusgaser som släpps ut idag är oroväckande höga 
och det råder oenighet om hur stora temperaturökningar värden kan klara av. Det finns beräkningar på hur 
mycket koldioxidutsläpp varje individ får bidra med ifrån köttkonsumtionen och att anpassa sig till det här är 
viktigt om våra totala utsläpp ska minska. Då idisslare bidrar med väldigt mycket växthusgaser är det därför lätt 
att klassa nötköttsproduktionen som en icke-hållbar produktion. Som konstaterats i studien kan nötkött dock 
även bidra med värden som är positiva och viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som därför bör tas hänsyn till. 
Mer och mer hör man att det inte enbart är växthusgasutsläppen som är av betydelse för att något ska vara 
hållbart. Kjellen (2008) presenterar hållbarhet i form av en diamant vilket ska belysa alla de komplexa 
interaktioner som ingår i begreppet hållbar utveckling. Alla delar är sammanlänkade; befolkning, hälsa, livsstil, 
miljö, energi, naturresurser, livsmedelsproduktion, politik, ekonomisk utveckling, teknisk utveckling, utbildning, 
sysselsättning, sociala aspekter, demokrati och mänskliga rättigheter (Kjellen, 2008). Om nötkött visar sig vara 
hållbart på flera av dessa punkter kan därför det bästa alternativet vara att minska sin köttkonsumtion drastiskt, 
men det kött man äter kommer från nötboskap uppfödda på ett hållbart vis. På så sätt gynnas alla de positiva 
aspekterna från nötköttproduktionen och de totala utsläppen hålls nere då man minskat konsumtionen.  
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5.4 Hinder och framtidsutsikter 
Lantbrukarna i studien fick många positiva anmärkningar gällande de tio indikatorerna, men vad som kan 
konstateras är också att det är stora skillnader mellan de tre fallgårdarna som var med i studien. Lantbrukare 
nummer 1 är den som fick flest negativa anmärkningar då han har en konventionell produktion där han köper in 
allt kraftfoder och låter djuren stå inne på stall hela tiden. En produktionsform som i vissa andra fall förs fram då 
den är mer effektiv. Lantbrukarens argument till att göra på det här viset är att han på så sätt får den högsta 
ekonomiska vinningen. Det är mer lönsamt för honom att använda markerna till foder än att låta djuren beta på 
dem. Det är också mer ekonomiskt att hålla köttrastjurar än mjölkrastjurar då de växer bättre och det därför går 
åt mindre foder per producerad mängd kött. Trots det skattade lantbrukare nummer 1 lönsamheten som mycket 
dålig. Lantbrukare nummer 3 låter sina djur beta på fina vallar som kunde använts mer effektivt, men i dagsläget 
är den här lösningen mer lönsam än om djuren betar värdefulla naturbetesmarker. Lönsamheten inom 
köttproduktionen kan ses som ett stort hinder idag och vad som kan konstateras är att det ofta är svårare för 
småföretag att gå runt än stora företag (Kumm, 2006). Om produkter ska produceras ekologiskt där det ställs 
krav på bete och då det inte sprutas eller gödslas med mineralgödsel, många av de indikatorerna som är med för 
att skapa en hållbar produktion, blir det också dyrare att producera än om dessa krav inte behöver uppfyllas 
(KRAV, 2013d). Vad som kan konstateras är att andra värden som inte går att mäta direkt i pengar inkluderas i 
en hållbar produktion. För att det här köttet därför ska ha en chans att ta sig in på marknaden och för att 
lantbrukarna ska ekonomiskt gå runt är det viktigt att andra styrmedel används för att främja den här 
produktionen. Att visa uppskattning för den här typen av produktion behövs för att den inte ska försvinna. Ett 
samarbete där lantbrukarnas djur kan beta marker som är värdefulla för kommunen skulle exempelvis leda till 
vinning i dubbel bemärkelse.  

Dyrare varor leder också till att konsumenten måste betala ett högra pris för samma mängd vara. Som nämnts 
ovan är konsumenter känsliga för prisförändringar på kött och inhandlar mycket kött om det är billigt 
(Lundström & Dahlin, 2011). Den offentliga sektorn har en begränsad budget att röra sig med och det är om alla 
krav är uppfyllda den billigaste varan som väljs ut. Om kommunen ska betala för mervärden är det viktigt att de 
vet vad för mervärden de får om de betalar ett högre pris. Det är också viktigt att de har goda kunskaper om 
skillnader mellan olika produktionsformer så att de kan sätta upp höga krav inför upphandlingen och 
argumentera för de val de gör. Som argumenteras av Hansson5 kan nämligen okunskap vara en anledning till att 
man inte använder lagen om offentlig upphandling på rätt sätt. Att det var svårt och omöjligt att kontrollera vissa 
krav var ett argument till att kommunen inte ställde dem. Vad som vidare kan konstateras är att kommunen var 
nöjd om köttet hade Sverige som ursprungsland. Sant är att vi har bra regler och lagar gällande mycket av det 
som ska ingå i en hållbar produktion i Sverige, men att generellt säga att svenskt kött är hållbart är inte sant. Det 
handlar lika mycket om hur köttet produceras som var det kommer ifrån (Köttguiden, 2013d). Det visar studien 
tydligt då gårdarna var lokaliserade nära varandra, men ändå klassades olika hållbara enligt indikatorerna som 
användes för att utvärdera dem. För att kunna välja rätt behövs därför en märkning där konsumenten kan utläsa 
vilken produkt som är mest hållbar. För skolorna i kommunen handlar det även om att minska på mängden kött 
per portion och att det måste bli generellt accepterat att äta mer vegetabilier. Fortfarande anses inte vegetariska 
alternativ väga jämt med ett köttalternativ. Det här är en utmaning skolorna i kommunen har framför sig om det 
ska bli mer hållbara.  

För precis som Gunilla Blomquist, tjänsteman i miljödepartementet argumenterar, räcker det inte att förlita sig 
till den nya teknik som kommer ut på marknaden för att skapa en hållbar livsmedelskedja, det handlar även om 
att människor måste ändra sin konsumtion och sina beteendemönster (Blomquist, 2012). Här ser vi återigen hur 
viktigt det är att vi skiljer på konsumtion och produktion då den teknik det pratas om skulle ”rädda” oss från 
miljökatastroferna främst skulle påverka produktionsledet medan ändrade beteendemönster främst påverkar 
konsumtionsledet. Då som nämnts ovan människor är känsliga för prisförändringar på kött (Lundström & 
Dahlin, 2011) skulle införandet av köttskatt kunna vara en möjlighet att förändra ett beteende och därmed också 
minska det totalt köttintaget per person.  

På den senaste miljökonventionen i Rio de Janeiro, Rio+20, i somras togs ett gemensamt beslut av alla FN:s 
medlemsländer att ett tioårigt ramverk för hållbar produktion och konsumtion ska antas (United Nations, 2012). 
Här finns en uppdelning mellan produktion och konsumtion. Det kan betyda att den här aspekten även kommer 
att anammas på livsmedelssektorn. Det är viktigt att problemen runt hållbar utveckling uppmärksammas på 
global nivå men nödvändigt för att vi skall komma någonstans inom hållbar utveckling är också att hela 

                                                           

5 Hansson, Axel. Expert på offentlig upphandling. Lantbrukarnas Riksförbund. Stockholm. 2013. Telefonsamtal den 15 maj 
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samhället blir delaktiga och för att bli delaktig krävs kunskap. Det är viktigt att man vet vad saker och ting 
betyder. I den här frågan har som nämnts ovan skolan en viktig roll att fylla. Ett sådant enkelt redskap för att nå 
ut till alla barn och ungdomar i landet får inte missanvändas. Vi måste ändra våra beteendemönster, och det 
gäller inte enbart konsumtionen, även i produktionsledet finns många möjligheter till förbättringar. Det handlar 
om att ändra sina värderingar och normer att lära sig att leva på ett hållbart sätt som en naturlig del i vardagen.  

Som Kofi Annan, generalsekreterare för FN, uttryckte det:  

“Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract -- sustainable development -- 
and turn it into a daily reality for all the world's people” (UNIS, 2001). 
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6 Slutsats 
Det övergripande syftet med det här arbetet har varit att studera hållbarheten i köttproduktion och 
köttkonsumtion i Dalarnas län i Mellansverige. Idag finns ännu ingen livsmedelscertifiering i Sverige med fokus 
på hållbarhet ur ett bredare perspektiv och den här studien har gjort ett försök att ta fram indikatorer för att 
utvärdera hållbarheten i köttproduktionen respektive köttkonsumtionen. Vad som kan konstateras är att det, med 
den tid och de resurser som finns till förfogande under ett examensarbete, är svårt att ta fram tillförlitliga 
indikatorer. Dock har den här studien kommit fram till ett första förenklat exempel för hur en metod för att 
bedöma hållbarhet i produktion respektive konsumtion skulle kunna se ut. Utifrån de indikatorer som har 
arbetats fram har de olika deltagarna i den här studien utvärderas. Då det här är en studie med endast ett par fall 
kan inga generella slutsatser dras utan resultaten gäller enbart den kommun och de gårdar som är med i studien.  

I Dalarna inom den offentliga sektorn finns goda intentioner mot att välja kött med omsorg och att bli mer 
hållbara. Det finns redan idag flera positiva aspekter som har tagits hänsyn till. Kommunen i studien serverar 
bland annat vegetariska måltider, de försöker minska portionsstorlekarna av kött och det försöker att minska sitt 
svinn. Vad som dock kan konstateras är att om de skulle ta tillvara på och genomföra alla de intentioner de har 
skulle det leda till att kommunen i Dalarna skulle kunna bli än mer hållbar. Att de verkligen, som de i många fall 
påstår att de vill göra, väljer hållbart producerat kött och att de minskar mängden kött per vecka skulle göra 
skillnad. För att kommunen ska kunna veta att köttet är hållbart krävs mer initiativ och certifieringar vilka 
bekräftar den här faktorn. Att kommunen har kunskap om olika märkningar och vet vad de betalar för kommer 
att vara viktigt då priset på kött är en avgörande faktor och den här typen av kött i vissa fall kan vara dyrare att 
producera.  

Vad som krävs är också lantbrukare som är villiga att producera hållbart kött, plus ekonomiska incitament som 
kan användas för att driva den här typen av produktion framåt då ekonomin måste gå ihop för att något ska 
kunna genomföras. I Dalarna finns miljömässiga förutsättningar för en hållbar produktion vilket bland annat 
visade sig då bönderna i studien fick många positiva anmärkningar enligt indikatorerna som tagits fram. Bland 
annat ett bra djurskydd, kött som gynnar en levande landsbygd och bevarande av biologisk mångfald. Vad som 
kan konstateras är dock att det finns stora skillnader mellan gårdarna i studien gällande hur hållbara de är. Två av 
lantbrukarna fick fler positiva anmärkningar gällande sina produktioner än den tredje och det kan därför 
konstateras att det inte är var köttet produceras som är det viktiga utan hur det produceras. Lantbrukarens roll 
och motivation att producera hållbart kött är avgörande då denne har stora möjligheter att påverka sin produktion 
i olika riktningar. Vad man måste ta hänsyn till är att nötkött, oavsett hur det produceras är det köttslag som har 
högst utsläpp av växthusgaser av våra i Sverige vanligast konsumerade proteinprodukter, något man måste tänka 
på som konsument. Då hållbarhet studeras är det dock viktigt att man inte enbart fokuserar på en aspekt, utan det 
är helheten som är det viktiga. Då nötkött (om producerat på ett hållbart sätt) bidrar med många andra värden så 
som öppna landskap, en ökad biologisk mångfald och estetiska värden bör man därför tänka en extra gång innan 
man klassar nötkött som icke-hållbart. Att kommunen upphandlar nötkött från närområdet kan därför, om det är 
producerat på ett hållbart sätt, anses positivt.  

 

 

 
 
 
 



 

32 

  

7 Referenser 
Alarik, M. o.a., 2000. Ekogris - En handledning i ekologisk grisuppfödning, u.o.: Ekokött; Ekologiska 
lantbrukarna i Sverige. ISBN 91-973377-1-4. 

Angelstam, P. & Svensson, B. W., 1996. Limes norrlandicus-där taigan börjar. i: L. Gustafsson & I. Ahlén, red. 
Växter och djur-Sveriges Nationalatlas. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, pp. 36-38. 

Arbetsmiljöverket, 2012a. Arbetsskador 2011, u.o.: Arbetsmiljöverket & Sveriges officiella statistik.  

Arnqvist, M., 2008. Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan-Hur mycket kött kan vi äta och av vilka djurslag 
för att det ska vara hållbart?, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi, 
Examensarbete. 

Baky, A., Sundberg, M. & Brown, N., 2010. Kartläggning av jordbrukets energianvändning, Uppsala: JTI – 
Institutet för jordbruks- och miljöteknik. 

Bellarby, J. o.a., 2013. Livestock greenhouse gas emissions and mitigation potential in Europe. Global Change 
Biology, Volym 19, pp. 3-18. 

Bergkvist, G. 2007. Långsiktiga effekter av vall i växtföljden, u.o.: SLU, Södra jordbruksförsöksdistriktet. 
Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö. 

Bhogal, A., Nicholson, F., Rollett, A. & Chambers, B., 2009. Best Practice for Managing Soil Organic Matter in 
Agriculture, Notts: ADAS Gleadthorpe and Department of Earth Sciences, University of Durham. Summary 
report for Defra project SP08016. 

Biogasportalen, 2013. Energiinnehåll. [Online] Available at: 
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Energiinnehall [Använd 25 03 2013]. 

Blomquist, G. 2012. Beslut om nytt ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Notisarkiv regeringen. 
[Online] Available at: http://regeringen.se/sb/d/7183/a/195711/pressitem/195711#anc195711 [Använd 19 05 
2013].  

Blom, S., (red) 2009. Utveckling av ängs- och betesmarker– igår, idag och imorgon, u.o.: Jordbruksverket. 
Rapport 2009:10. 

Boden, T., Marland, G. & Andres, R., 2010. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Oak 
Ridge, Tenn., U.S.A.: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US 
Department of Energy. 

Borg, H. & Olsson, C., 2004. Jordbrukets industrialisering-Fördjupningsstudie inom Programmet Skånes 
industriella arv, Skåne län: Regionmuseet Kristianstad. Rapport 2004:55. 

Burow, E., Rousing, T., Thomsen, P. T., Otten, N. D. & Sørensen, J.T. 2013. Effect of grazing on the cow 
welfare of dairy herds evaluated by a multidimensional welfare index. Animal. 7(5), pp 834-842 

Buttris, J. L., 2011. Feeding the planet: an unprecedented confluence of pressures anticipated. Nutrition Bulletin, 
36(2), pp. 235-241. 

Böhringer, C. & Jochem, P., 2007. Measuring the Immeasurable: A Survey of Sustainability Indices. Ecological 
Economics, 63(1), pp. 1-8. 

Cederberg, C., 2009. Utsläpp av växthusgaser i foderproduktionen - underlag till klimatcertifiering av 
animaliska livsmedel, Stcokholm: Klimatmärkning för mat. Rapport 2009:2. 

Cederberg, C. & Nilsson, B., 2004. Livscykelanalys (LCA) av ekologisk nötköttsproduktion i ranchdrift, u.o.: 
SIK-Institutet för livsmedel och bioteknik. Rapport nr:718. 

Cederberg, C., Meyer, D. & Flysjö, A., 2009b. Life cycle inventory of greenhouse gas emissions and use of land 
and energy in Brazilian beef production, u.o.: SIK- Institutet för livsmedel och bioteknik. Rapport nr: 792. 

http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Energiinnehall
http://regeringen.se/sb/d/7183/a/195711/pressitem/195711#anc195711


 

33 

  

Cederberg, C., Sonesson, U., Henriksson, M., Sund., V & Davis, J., 2009a. Greenhouse gas emissions from 
Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005, u.o.: SIK- Institutet för livsmedel och bioteknik. 
Rapport nr:793.  

Clarin, A & Davelid, A., 2008. Global livsmedelstrygghet – vilka effekter får höga livsmedelspriser. Jönköping: 
Jordbruksverket. Rapport nr 2008:29.  

Collinge, S. K., 2000. Effects of grassland fragmentation on insect species loss, colonization, and movement 
patterns. Ecological Society of America, 81(8), pp. 2211-2226. 

Deutsch, L., 2011. Responsible environmental choices for a sustainable “Livestock Revolution”, Stockholm: 
Stockholm Resilience Centre. 

Ekins, P., Dresner, S. & Dahlström , K., 2008. The Four-Capital Method of Sustainable Development 
Evaluation. European Environment, 18(2), pp. 63-80. 

Enfält , L. o.a., 2006. Bete och vallfoder ger nyttigare kött, SLU-Uppsala: Fakta Jordbruk- Sammanfattar aktuell 
forskning. Nr 2, 2006. 

Eriksson, A., 2009. Naturvärden hos träd i betesmarker, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet-Institutionen för 
ekologi. Examensarbete 2009:10. 

Europeiska kommissionen, 2008. Kampen mot klimatförändringarna-EU visar vägen, Bryssel: Europeiska 
gemenskaperna, 2008. 

Europeiska kommissionen, 2011. Globaliseringen.  [Online]  
Available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_sv.htm [Använd 11 02 
2013].  

FAO- Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002. The developing world's new burden: 
obesity. [Online] Available at: http://www.fao.org/FOCUS/E/obesity/obes2.htm [Använd 26 01 2013]. 

FAO-Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2012a. Globally almost 870 million chronically 
undernourished-new hunger report. [Online] Available at: http://www.fao.org/news/story/en/item/161819/. 
[Använd 26 01 2013]. 

FAO-Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2012b. The state of food and agruculture. 
[Online] Available at: http://www.fao.org/docrep/017/i2885e/i2885e00.pdf. [Använd 16 05 2013]. 

Faostat, 2010. Growth of agricultural production. [Online] Available at: 
http://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/10/24/vardet-av-jordbruksproduktionen-i-varlden-utvecklingen-de-
senaster-10-aren/. [Använd 13 05 2013]. 

Faostat, 2011. Agricultural Production. [Online] Available at: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. 
[Använd 13 05 2013]. 

Fegler, C. & Unemo, L., 2000. Vad är hållbar utveckling?, Stockholm: Finansdepartementet. Bilaga 7 till 
långtidsutredningen 1999/2000. 

Findus, 2013. Produkter. [Online] Available at: http://www.findusfoodservices.se/index.php/produkter [Använd 
15 04 2013]. 

FN-förbundet, 2012. FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. [Online] Available at: 
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/ [Använd 02 05 2013]. 

Fogelfors, H., (red) 2001. Växtproduktion i jordbruket. Borås: Författarna och Bokförlaget Natur och kultur/LTs 
förlag. 

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, 2010. Till Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet. [Online] 
Available at: http://fabod.nu/wp-content/uploads/100305overvakningskommite.pdf [Använd 15 05 2013]. 

Garnett, T., 2007. Meat and Dairy Production & Consumtion, Surrey: Food Climate Research Network. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_sv.htm
http://www.fao.org/FOCUS/E/obesity/obes2.htm
http://www.fao.org/news/story/en/item/161819/
http://www.fao.org/docrep/017/i2885e/i2885e00.pdf
http://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/10/24/vardet-av-jordbruksproduktionen-i-varlden-utvecklingen-de-senaster-10-aren/
http://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/10/24/vardet-av-jordbruksproduktionen-i-varlden-utvecklingen-de-senaster-10-aren/
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
http://www.findusfoodservices.se/index.php/produkter
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/
http://fabod.nu/wp-content/uploads/100305overvakningskommite.pdf


 

34 

  

Garnett, T., 2008. Cooking up a storm-Food, greenhouse gas emissions and our changing climate, Surrey: Food 
Climate Research Network. 

Garnett, T., 2011. Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in the food system 
(including the food chain)?. Food Policy, Volym 36, pp. 523-532. 

Gilden, R. C., Huffling, K. & Sattler, B., 2009. Pesticides and Health Risks. Jognn, 39(1), pp. 103-110. 

Greppa näringen, 2012. Praktiska Råd, u.o.: Greppa näringen. Rapport:19. 

Gura, S., 2010. Industrial Livestock Production and Biodiversity. i: J. D`Silva & J. Webster, red. 
Environmentally Sustainable and Equitable Meat Consumption in a Climate Change World. London: Earthscan, 
pp. 57-79. 

Gustafsson, L., 1996. Växt- och djurgeografiska indelningar. i: L. Gustafsson & I. Ahlén, red. Växt och djur- 
Sveriges Nationalatlas. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, pp. 25-27. 

Hjerpe, K., (red) 2012. Ett klimatvänligt jordbruk 2050, Jönköping: Jordbruksverket. 

Hoekstra, A. Y., 2010. The Water Footprint of Animal Products. i: J. D`Silva & J. Webster, red. Environmentally 
Sustainable and Equitable Meat Consumption in a Climate Change World. London: Earthscan, pp. 22-33. 

Holmes, B., 2010. Meat-free world. New Scientist, 207(2769), pp. 28-31. 

Hållbar utveckling, 2013. Hållbar utveckling. [Online]  
Available at: http://sc.innovatum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=37942 
[Använd 22 01 2013]. 

Hållbarhetsguiden, 2013. Vad är hållbar utveckling?. [Online] Available at: 
http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Vad-ar-hallbar-utveckling/ 
[Använd 22 01 2013]. 

IDR - Industrial Development Report, 2011. Industrial energy efficiency for sustainable wealth creation-
capturing environmental, economic and social dividends, Wien: United Nations Industrial Development 
Organization. 

International Institute for Sustainable Development, 2013. What is Sustainable Development?. [Online] 
Available at: http://www.iisd.org/sd/ [Använd 22 01 2013]. 

IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007a. Syntesrapport, Sammanfattning för beslutsfattare, 
Stockholm: Naturvårdsverket. Rapport 5736. 

IPPC-Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007b. Climate Change 2007: Working Group I: The 
Physical Science Basis. [Online] Available at: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-3-1-
1.html [Använd 26 01 2013]. 

Jensen, C., Stenmarck, Å., Sörme, L. & Dunsö, O., 2011. Matavfall 2010 från jord till bord, Norrköping: 
SMED-Svenska MiljöEmissionsData. Rapport nr: 99. 

Jensen, P. 2013. Köttskatten gynnar plågsam djuruppfödning. Dagens Nyheter, 25 jan. 

JM:s kött och chark. 2013. Miljö – Lokalproducerat. [Online] Available at: 
http://www.jmchark.se/index.php/miljoe/lokalproducerat.html [Använd 13 05 2013] 

Jordbruksverket, 2009. Växthusgaser från jordbruket- en översikt av utsläppsmekanismer och möjliga 
åtgärdsområden, Jönköping: Bioenergienheten-jordbruksverket. 

Jordbruksverket, 2010a. Energikartläggning av de areella näringarna, Jönköping: Jordbruksverket. Rapport 
2010:16. 

http://www.iisd.org/sd/
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-3-1-1.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-3-1-1.html
http://www.jmchark.se/index.php/miljoe/lokalproducerat.html


 

35 

  

Jordbruksverket, 2010b. Jordbrukets miljöpåverkan. [Online] Available at: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80002033/12+Jordbrukets+milj%C3%B6p%
C3%A5verkan.pdf [Använd 26 02 2013]. 

Jordbruksverket, 2011. Gödsel och miljö 2011, Jönköping: Jordbruksverket. 

Jordbruksverket, 2012a. Jordbruksverket släpper ut växthusgaser. [Online]  
Available at: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/jordbruketsutslappavvaxth
usgaser.4.4b00b7db11efe58e66b8000986.html [Använd 14 01 2013]. 

Jordbruksverket, 2012b. Jordbruksstatistisk årsbok 2012 med data om livsmedel. Jordbruksverket och Statistiska 
centralbyrån. 

Jordbruksverket, 2012c. Ekologisk odling av trindsäd till mogen skörd. [Online] Available at: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vaxtodling/saharodlardu/trindsa
d.4.2399437f11fd570e6758000462.html [Använd 02 05 2013]. 

Jordbruksverket. 2013a. Vete i växtföljden. [Online] Available at: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vete/vaxtfoljd.4.32b12c7f12940112a7c80
0020318.html. [Använd 13 05 2013]. 

Jordbruksverket, 2013b. Vad gäller långa transporter. [Online]  
Available at: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/transporter/vadgallerfortransportinomekonomiskverksamhet/
vadgallervidlangatransporter.4.6f9b86741329df6fab4800010263.html [Använd 01 03 2013]. 

Jönsson, L & Elwinger, K., 2009. Mussel meal as a replacement for fish meal in feeds for organic poultry – a 
pilot short-term study. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science. 59(1) pp. 22-27. 

Kammarkollegiet, 2012. Grunderna i offentlig upphandling. [Online]  
Available at: http://www.upphandlingsstod.se/om-offentlig-upphandling/grunderna-i-offentlig-upphandling 
[Använd 28 01 2013]. 

Kendall, H., 1992. The World Scientists' Warning to Humanity. [Online]  
Available at: http://www.ucsusa.org/about/1992-world-scientists.html 
[Använd 29 04 2013]. 

Kjellen, B., 2008. A New Diplomacy for Sustainable Development-The Challange of Global Change. New York: 
Routledge-Taylor & Francis Group. 

Klimatmärkningen, 2013. Om projektet. [Online] Available at: http://www.klimatmarkningen.se/om-projektet 
[Använd 03 06 2013]. 

KRAV, 2013a. Mer eko i skolan. [Online] Available at: http://merekoiskolan.se/ [Använd 15 05 2013]. 

KRAV, 2013b. Regler för krav-certifierad produktion-Slakt. [Online] Available at: 
http://www.krav.se/Documents/Regler/KRAVsregler2013-Indelade/Slakt.pdf [Använd 01 03 2013]. 

KRAV, 2013c. KRAV-märkningen.[Online] Available at: http://www.krav.se/krav-markningen [Använd 03 06 
2013]. 

KRAV, 2013d. Varför är ekomat dyrare?. [Online] Available at: http://www.krav.se/varfor-ar-eko-mat-dyrare 
[Använd 18 05 2013]. 

Kumm, K.-I., 2002. Sustainability of organic meat production under Swedish conditions. Agriculture, 
Ecosystems and Environment, Volym 88, pp. 95-101. 

Kumm, K.-I., 2006. Vägar till lönsam nöt- och lammköttsproduktion, Skara: Sveriges lantbruksuniversitet, 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Rapport 11. 

Kvale, S., 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80002033/12+Jordbrukets+milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80002033/12+Jordbrukets+milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/jordbruketsutslappavvaxthusgaser.4.4b00b7db11efe58e66b8000986.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/jordbruketsutslappavvaxthusgaser.4.4b00b7db11efe58e66b8000986.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vaxtodling/saharodlardu/trindsad.4.2399437f11fd570e6758000462.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vaxtodling/saharodlardu/trindsad.4.2399437f11fd570e6758000462.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vete/vaxtfoljd.4.32b12c7f12940112a7c800020318.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vete/vaxtfoljd.4.32b12c7f12940112a7c800020318.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/transporter/vadgallerfortransportinomekonomiskverksamhet/vadgallervidlangatransporter.4.6f9b86741329df6fab4800010263.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/transporter/vadgallerfortransportinomekonomiskverksamhet/vadgallervidlangatransporter.4.6f9b86741329df6fab4800010263.html
http://www.tandfonline.com/toc/saga20/59/1
http://merekoiskolan.se/
http://www.krav.se/Documents/Regler/KRAVsregler2013-Indelade/Slakt.pdf
http://www.krav.se/krav-markningen
http://www.krav.se/varfor-ar-eko-mat-dyrare


 

36 

  

Kvist, D., 2012. Larver som kvalitativt proteinfodermedel i svensk fjäderfäproduktion, Uppsala: Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Examensarbete 

Köttguiden, 2013a. Kött och miljö. [Online]  
Available at: http://kottguiden.se/kott_miljo.html 
[Använd 19 04 2013]. 

Köttguiden, 2013b. Köttguiden. [Online] Available at: http://www.kottguiden.se/ [Använd 23 01 2013]. 

Köttguiden, 2013c. Frågor och svar-utifrån klimatperspektivet. [Online] Available at: 
http://kottguiden.se/faq.html#mangd [Använd 15 04 2013]. 

Köttguiden, 2013d. Frågor och svar. [Online]  
Available at: http://kottguiden.se/faq.html [Använd 08 04 2013]. 

Lantz, M., Ekman, A. & Börjesson, P., 2009. Systemoptimerad produktion av fordonsgas- En miljö- och 
energisystemanalys avSöderåsens biogasanläggning. Lund: Lunds tekniska högskola, Institutionen för teknik 
och samhälle. Rapport 69. 

Light, A. 2002. Contemporary Environmental Ethics from Metaethics to Public Philosophy. Metaphilosophy, 
Volume 33, pp. 426-449. 

Lindgren, J & Fisher, G. 2011. Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv, u.o.: Livsmedelsverket. 

Lindström, U. & Riese, K., (red) 2011. Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, u.o.: 
Konkurrensverket. 

Livsmedelsverket , 2001. Riktlinjer för skloluncher - råd, tips och mängdtabeller, Uppsala/Stockholm: 
Livsmedelsverket och Centrum för Tillämpad Näringslära. 

Livsmedelsverket, 2012. Bekämpningsmedel. [Online] Available at: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-
mat/Kemiska-amnen/Bekampningsmedel/ [Använd 19 04 2013]. 

Livsmedelsverket, 2013. Ta hand om maten – minska svinnet. [Online]  
Available at: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Ta-hand-om-maten--minska-svinnet/ [Använd 02 05 
2013].  

Livsmedelsverket, 2013b. Bra mat i skola, Uppsala: Livsmedelsverket. 

Loxbo, H., 2011. Konkurrensen i köttbranchen- intervjuundersökning, u.o.: Jordbruksverket. 

LRF Konsult och Swedbank, 2012. Lantbruksbarometern 2012, u.o.: LRF konsult och Swedbank och 
Sparbankerna. 

Lundström, I. & Dahlin, A., 2011. Köttkonsumtionens klimatpåverkan - drivkrafter och styrmedel, Stockholm: 
Naturvårdsverket. Rapport 6465: okt 2011. 

Lund, V., 2003. Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet-
Centrum för uthålligt lantbruk. 

Länsstyrelsen, 2012. Ett rikt odlingslandskap. [Online] Available at: 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/odlingslandskap/Pages/default.aspx [Använd 
20 12 2012]. 

Länsstyrelsen-Dalarnas län, 2013a. Dalarnas områden. [Online] Available at: 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/lantbruk-och-
landsbygd/lantbruk/MarkOFastigheter/DalarnasOmraden/Pages/default.aspx [Använd 22 02 2013]. 

Länsstyrelsen-Dalarnas län, 2013b. Naturen i Dalarna. [Online] Available at: 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturen-i-dalarna/Pages/default.aspx [Använd 
05 03 2013]. 

http://kottguiden.se/faq.html#mangd
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Bekampningsmedel/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Bekampningsmedel/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Ta-hand-om-maten--minska-svinnet/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/odlingslandskap/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/MarkOFastigheter/DalarnasOmraden/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/MarkOFastigheter/DalarnasOmraden/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturen-i-dalarna/Pages/default.aspx


 

37 

  

Lööv, H., (red) 2012. Hållbar köttkonsumtion-Vad är det? Hur når vi dit?, Jönköping: Jordbruksverket. 

Marklund, I., 2000. Skolan mitt i byn, Östersund: Glesbygdsverket. 

McMichael, A. J. & Butler, A. J., 2010. Environmentally Sustainable and Equitable Meat Consumption in a 
Climate Change World. i: J. D´Silva & J. Webster, red. The Meat Crisis-developing more sustainable production 
and consumption. London: Earthscan, pp. 173-189. 

McMichael, A. J., Powles, J. W., Butler, C. D. & Uauy, R., 2007. Food, livestock production, energy, climate 
change, and health. Lancet, Volym 370, pp. 1253-1263. 

Miljömålsportalen, 2012a. Generationsmålet. [Online] Available at: 
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/Generationsmalet/ [Använd 28 01 2013]. 

Miljömålsportalen, 2012b. Ett rikt odlingslandskap. [Online]  
Available at: http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/ [Använd 28 01 2013]. 

Miljömålsportalen, 2013c. Ett rikt växt- och djurliv. [Online]  
Available at: http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/ [Använd 11 04 2013]. 

Miljömålsportalen, 2013d. Ingen övergödning. [Online]  
Available at: http://miljomal.se/sv/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/ [Använd 02 05 2013]. 

Miljöstyrningsrådet, 2013. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kött. [Online]  
Available at: http://www.msr.se/Upphandling/Kriterier/Livsmedel/Kott/ 
[Använd 08 04 2013]. 

Murugan, K., Chandrasekaran, V. S., Karthikeyan, P. & Al-Sohaibani, S., 2013. Current State-of-the-Art of Food 
processing By-Products. i: M. Chandreasekaran, red. Valorization of Food processing By-Products. Boca Raton: 
CRC Press Taylor & Francis Group, pp. 35-62. 

Nationalencyklopedin, 2013a. Globalisering. [Online] Available at: http://www.ne.se/lang/globalisering 
[Använd 11 02 2013]. 

Nationalencyklopedin, 2013b. Hållbar utveckling. [Online] Available at: http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-
utveckling [Använd 23 01 2013]. 

Nationalencyklopedin, 2013c. Försurning. [Online] Available at: http://www.ne.se/lang/f%C3%B6rsurning 
[Använd 16 05 2013]. 

Nationalencyklopedin, 2013d. Dalarna. [Online] Available at: http://www.ne.se/lang/dalarna [Använd 22 02 
2013]. 

Nationalencyklopedin, 2013e. Kvantitativ metod. [Online] Available at: http://www.ne.se/lang/kvantitativ-
metod?i_h_word=kvantitativ [Använd 13 03 2013]. 

Naturvårdsverket, 2003. Ingen övergödning - underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. 
Stockholm: Naturvårdsverket. Rapport nr: 5319. 

Naturvårdsverket, 2008. Konsumtionens klimatpåverkan, Stockholm: Naturvårdsverket. Rapport 5309. 

Neuman, L., 2009. Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008. u.o.: LRF Konsult. 

Nordiska konkurrensmyndigheterna, 2010. Competitions Policy and Green Growth-Interactions and challanges, 
u.o.: Nordisk Rapport No. 1/2010. 

Olsson, J., 2003. Stordrift, specialisering och djurtäthet-animalieproduktionens strukturutveckling 1980-1999, 
Jönköping: Jordbruksverket. Rapport 2003:15. 

Pehrson, I. & Edelstam, C., 2002. Naturbetesmarker, Jönköping: Jordbruksverket. 2.a upplagan. 

Priha, M., (red) 2003. Bete, Erweko Painotuote Oy: Syke, Jord och Skogsbruksministeriet, Skärgården. 

http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/Generationsmalet/
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
http://miljomal.se/sv/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/
http://www.ne.se/lang/globalisering
http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-utveckling
http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-utveckling
http://www.ne.se/lang/f%C3%B6rsurning
http://www.ne.se/lang/dalarna
http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod?i_h_word=kvantitativ
http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod?i_h_word=kvantitativ


 

38 

  

Pullar, D., Allen, N. & Sloyan, M., 2011. Challenges and opportunities for sustainable livestock production in 
the UK. Nutrition Bulletin, 36(4), pp. 432-437. 

Regeringen, 2013. Mänskliga rättigheter i Sverige. [Online] Available at: 
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige [Använd 25 04 2013]. 

Region Dalarna, 2013. Besöksnäring. [Online] Available at: 
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/verksamhetsomraden/besoksnaringturism/ [Använd 11 04 2013]. 

REKS, 2013. Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor. [Online] Available at: 
http://www.reks.nu/ [ Använd 13 05 2013]. 

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., 
Folke, C., Schnellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., 
Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R. W., Fabry, V. J., Hansen, J., 
Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P. & Foley, J. 2009. Planetary boundaries: exploring the safe 
operating space for humanity. Ecology and Society. 14(2):32. 

Rosenberg, R. & Karlsson, A., 2006. Övergödning – för mycket av det goda. [Online] Available at: 
http://www.miljoportalen.se/vatten/oevergoedning/oevergoedning-2013-foer-mycket-av-det-goda [Använd 26 02 
2013]. 

Rundkvist, F., 2013. Häftiga reaktioner på förslaget om köttskatt. Aftonbladet, 22 jan. 

Rundlöf, M., Lundin, O. & Bommarco, R., 2012. Växtskyddmedlens påverkan på biologisk mångfald i 
jordbrukslandskapet, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. KompetensCentrum för Kemiska 
Bekämpningsmedel. Rapport 2012:2. 

Ryegård, O., 2012. Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livsmedel till aktörer i offentlig 
sektor, u.o.: Agroide. Available at: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/om-
lansstyrelsen/vart-uppdrag/projekt/matlandet/Rapport%20LRF%20Offentlig%20marknad.pdf. [Använd 13 05 
2013]. 

Rättviks kommun, 2012. Återtagsprojekt. [Online] Available at: http://www.rattvik.se/kommun-och-
politik/atertagsprojekt__3061 [Använd 13 05 2013].  

Röda Korset, 2013. Hållbar utveckling. [Online] Available at: http://www.redcross.se/skolsajt/hallbar-
utveckling/ [Använd 22 01 2013]. 

Röös, E., 2012. Mat-klimat-listan, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för energi och teknik. 
Rapport 040. 

Röös, E., Sundberg, C., Tidåker, P., Strid, I. & Hansson, P-A. 2013. Can carbon footprint serve as an indicator of 
the environmental impact of meat production?. Ecological Indicators. Volym 24, pp. 573–581. 

SCB - Statistiska centralbyrån, 2006. Livsmedelssäkerhet, u.o.: SCB-Jordbruksstatistisk årsbok 2006. 

SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012. Hållbarhet i svenskt jordbruk, Stockholm: SCB, 
enheten för Miljö- och turismstatistik. 

Scientists, 2009. Global Warming FAQ. [Online]  
Available at: http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/global-warming-faq.html 
[Använd 14 01 2013]. 

Scollan, N. D., Richardsson, I. & Moloney, A. P., 2005. Effect of beef systems on meat composition and quality, 
Bristol, UK: British Society of Animail Science. 

SLU-Sveriges lantbruksuniversitet; NL-fakulteten, 2009. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 
2000-2006 - vad fick vi för pengarna?, Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. 

Steinfeld, H., 2006. Livestock's long shadow-environmental issues and options, Rome: Food and Agricultural 
Organization of the United Nations. 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/verksamhetsomraden/besoksnaringturism/
http://www.reks.nu/
http://www.miljoportalen.se/vatten/oevergoedning/oevergoedning-2013-foer-mycket-av-det-goda
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/projekt/matlandet/Rapport%20LRF%20Offentlig%20marknad.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/projekt/matlandet/Rapport%20LRF%20Offentlig%20marknad.pdf
http://www.rattvik.se/kommun-och-politik/atertagsprojekt__3061
http://www.rattvik.se/kommun-och-politik/atertagsprojekt__3061
http://www.redcross.se/skolsajt/hallbar-utveckling/
http://www.redcross.se/skolsajt/hallbar-utveckling/


 

39 

  

Steinfeld, H., Mooney, H. A., Schneider, F. & Neville, L. E., (red) 2010. Livestock in a Changing Landscape - 
Drivers, Consequences and Responses, u.o.: Island Press. 

Strandmark, M., 2011. Gödsel och miljö 2011, Jönköping: Jordbruksverket. 

Ståhlberg, D., (red) 2011. Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat, 
Jönköping: Jordbruksverket. Rapport 2011:21. 

SWEDAC-Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, 2013. Ledningssystem för livsmedelssäkerhet. 
[Online] Available at: http://www.swedac.se/sv/Omraden/Certifiering/Ledningssystem/Ledningssystem-for-
livsmedelssakerhet/ [Använd 02 05 2013]. 

Svealand, 2013. Dalarna. [Online] Available at: 
http://www.sveland.se/main/default.asp?id=11&langid=1&countyid=17&ls=Dalarna [Använd 30 05 2013]. 

Svenskt kött, 2013. Innanmat. [Online] Available at: http://www.svensktkott.se/om-
kott/styckdetaljer/not/innanmat/ [Använd 16 04 2013]. 

Tilman, D., Hill, J. & Lehman, C., 2006. Carbon-Negative Biofuels from Low-Input High-Diversity Grassland 
Biomass. Science online, Volym 314, pp. 1598-1600. 

Trost, J., 2005. Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan red. Lund: Studentlitteratur. 

Tudge, C., 2010. How to Raise Livestock-And How Not To. i: J. D`Silva & J. Webster, red. Environmentally 
Sustainable and Equitable Meat Consumption in a Climate Change World. London: Earthscan, pp. 9-21. 

United Nations, 2012. The 10 year framework of programmes on sustainable consumption and 
production.[Online] Available at: 
http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/10yfp/document/Brochure%2010YFP%20-
071212%20Final.pdf [Använd 19 05 2013]. 

UNIS - United Nations Information Service, 2001. Sustainable Development: Humanity’s biggest challenge in 
the new century, Statement by Kofi Annan, Secretary-General of the United Nations. [Online] Available at: 
http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2001/sgsm7739.html. [Använd 21 05 2013]. 

Webster, J., 2010. Food from the Dairy: Husbandry Regained?. i: J. D`Silva & J. Webster, red. Environmentally 
Sustainable and Equitable Meat Consumption in a Climate Change World. London: Earthscan, pp. 99-116. 

Wilkinson, J. M., 2011. Re-defining efficiency of feed use by livestock. Animal, 5(7), pp. 1014-1022. 

World Cancer Research Fund, 2012a. Energy-dense foods, sugary drinks and cancer prevention. [Online]  
Available at: http://www.wcrf-uk.org/cancer_prevention/recommendations/energy_density_and_cancer.php 
[Använd 09 04 2013]. 

World Cancer Research Fund, 2012b. Red and processed meats and cancer prevention. [Online]  
Available at: http://www.wcrf-uk.org/cancer_prevention/recommendations/meat_and_cancer.php [Använd 08 04 
2013]. 

World Commission on Environment and Development, 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University 
Press. 

World Resources Institute, 1998. Chemical inputs. [Online] Available at: 
http://www.wri.org/publication/content/8436 [Använd 19 04 2013]. 

World Resource Institute. 2005. World Greenhouse Gas Emissions: 2005. [Online]  Available at: 
http://www.wri.org/chart/world-greenhouse-gas-emissions-2005. [Använd 13 05 2013]. 

Worldometers, 2013. What was the population of the world in the past and when will world population reach 8 
billion?. [Online] Available at: http://www.worldometers.info/world-population/ [Använd 24 01 2013]. 

Vonne, L., Raymond, A. & Röcklingsberg, H., 2004. The ethical contract as a tool in organic animal husbandry. 
Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Volume 17, pp. 23–49. 

http://www.swedac.se/sv/Omraden/Certifiering/Ledningssystem/Ledningssystem-for-livsmedelssakerhet/
http://www.swedac.se/sv/Omraden/Certifiering/Ledningssystem/Ledningssystem-for-livsmedelssakerhet/
http://www.sveland.se/main/default.asp?id=11&langid=1&countyid=17&ls=Dalarna
http://www.svensktkott.se/om-kott/styckdetaljer/not/innanmat/
http://www.svensktkott.se/om-kott/styckdetaljer/not/innanmat/
http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/10yfp/document/Brochure%2010YFP%20-071212%20Final.pdf
http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/10yfp/document/Brochure%2010YFP%20-071212%20Final.pdf
http://www.wcrf-uk.org/cancer_prevention/recommendations/energy_density_and_cancer.php
http://www.wcrf-uk.org/cancer_prevention/recommendations/meat_and_cancer.php
http://www.wri.org/publication/content/8436
http://www.wri.org/chart/world-greenhouse-gas-emissions-2005
http://www.worldometers.info/world-population/


 

40 

  

Välimaa, C., 2012. Hållbarhetsutmaningar för svensk uppfödning av nötdjur, Stockholm: Det naturliga steget. 

Världsnaturfonden, W., 2011. Jordbrukslandskapet. [Online]  
Available at: http://www.wwf.se/vrt-arbete/jordbrukslandskap/1122999-kulturlandskapet 
[Använd 20 12 2012]. 

Young, R., 2010. Does organic farming offer a solution?. i: J. D`Silva & J. Webster, red. Environmentally 
Sustainable and Equitable Meat Consumption in a Climate Change World. London: Earthscan, pp. 80-9.



 

41 

  

Appendix 1 
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Holmes, 2010 x x x x x x x

SCB, jordbruksverket, 
Naturvårdverket och LRF, 
2012

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Garnett, 2007 x x x x x x x x x x x x x
Lööv, 2013 x x x x x x x x x x x x x x x x
Garnett, 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bellarby, et al., 2013 x x x x x x x x x x
Garnett, 2011 x x x x x x x x x x x x
Hjerpe, 2012 x x x x x x x x x x x x
Kumm, 2002 x x x x x x x x x x x x x
Tudge, 2010 x x x x x x x
Hoekstra, 2010  x    x
Gura, 2010 x x x x x x x x
Young, 2010 x x x x x x
Webster, 2010 x x x
McMichael & Butler, 2010 x x x x x x x
Arnqvist, 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x
McMichael et al., 2007 x x x x x x x
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Steinfeldt et al., 2010 x x x x x x x x  
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Appendix 2 
 

Hållbar köttkonsumtion
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Lööv, 2013 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Garnett, 2008 x x x x x x x x x x x x x x
Bellarby et al., 2013 x x x x x x x x
Garnett, 2011 x x x x x x x x x x x
Hjerpe, 2012 x x x x x x x
Kumm, 2002 x x x x x x
Tudge, 2010 x x
Hoekstra, 2010 x x
Gura, 2010 x x x x x
Young, 2010 x x x x x x x
Webster, 2010 x x x
McMichael & Butler, 2010 x x x x x x x x x x
Arnqvist, 2008 x x x x x x x x
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Välimaa, 2012 x x x x x x x x x x
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Appendix 3 

Frågeformulär lantbrukare 
 
Namn…………………………………………Gård…………………………………………… 
 
Djur: 
Beskriv djurhållningen (varför specialiserad?)……….………………………………….......... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Tjur/stut/dikor …………..…………………………………………………………..…st/år  
 
Om dikor 
Ålder första kalv…………..år                Kalvintervall…………../år  Livslängd……………….år 
 
Inhysning (varför)………....................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Beteslängd…………………………………………………………………………………..mån 
 
Slaktålder (ko/respektive ”ungdjur”)………………………………………………………….år 
 
Slaktvikt (ko/respektive ”ungdjur”)…..………………………………………………………kg 
 
Hur många per år?........................................................................................................................ 
 
Var slaktas djuren………………………….Transporttid………………...h 
 
Sjuka djur/behandlingsgrad………..……………………    Antibiotikaanvändning…………… 
 
Foderstat ………………………………………………………………………………………... 
 
 
Nyttja lokala resurser: 
 
Importerat foder från andra gårdar………..%    Från………………………………………. 
 
Importerat foder från andra länder………….%  Från………………………………………. 
 
Bete (% av totala fodret som kommer från naturbete)………………………………….% 
 
Andra lokala resurser, restprodukter?…………………………………………………………... 
 
Utnyttjas de lokala resurserna maximalt (bete)? (Finns det anledning att inte?).......................... 
 
Mark: (levande landsbygd) 
 
Åker (ettåriga grödor)…………..ha     
 
Växtföljd……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Gröda Stallgödsel (kg/ha) Konstgödsel (kg/ha) Växtskydd (g aktiv 
substans/ha) 

    
    
    
    
    
    
 
Varför använder ni växtskydd? Vilka strategier? ……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kvävehalt konstgödsel…………............%    Har ni analyserat stallgödseln? ............................. 
 
………………………………………………………………Vilken N halt…………..kg/10 ton  
 
Vad används det som odlas på åkern till (foder/livsmedel)?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Alternativ användning av marken…...………………………………………………………….. 
 
Vad skulle högsta avkastningen bli på gröda för humanföda?..................................................... 
 
…………...……………………………………………………………………………………… 
 
Skog:………..ha                                       Naturbete………..ha 
 
Långliggande/permanent åkerbete:……………..ha    Hur länge…………………………..år    
 
Hur mycket mark hålls öppet p.g.a. djurhållningen?...............................................................ha  
 
Har ni analyserat marken? ……………………………………………………………………… 
 
Mullhalt…………………………………………………………………………………………. 
 
Ph…………………………………….  Fosforhalt…………………………………………… 
 
Tillförsel av skörderester/stallgödsel? ………………………………………………………… 
 
 
Minskad direkt klimatpåverkan/övergödning/försurning 
 
Baljväxter/ vet ni vad för grad av kvävefixering ni har med era baljväxter?.....……………… 
 
 ………………………………………………………………………….g/kg baljväxt 
 (N/ha, nytt kväve N/ha) – vilken koll har man? 
 
Gödselhanteringssystem (varför)..……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
Fast/flyt, spridningsteknik, täckt etc. gödslar i växande gröda 
 
Finns import/export av stallgödsel till gården?.............................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………....... 
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Fånggröda eller annan strategi för att minska kväveläckage?...................................................... 
Lång växtperiod, tidig sådd, liten markbearbetning 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Finns gårdsbalans för kväve cykeln?........................................................................................... 
 
Energiförbrukning, diesel/bensin……………l/m3/år  Annat bränsle………………m3/år 
 
Energianvändning el…………….kWh               ………………………………l/kg kött 
 
Lönsamhet i djurhållningen 
 
Mycket god lönsamhet         Ganska god lönsamhet             Ganska dålig lönsamhet      
 
Mycket dålig lönsamhet         Tveksam, vet ej 
 
Vad räcker pengarna till? Löpande utgifter lön och investeringar      Löpande utgifter och lön        

Löpande utgifter         Går nätt och jämnt ihop         Går oftast med förlust 

 
Lantbrukarens tillvaro (djurhållningen) 
 
Skador…………………………………………………………………… 
 
Arbetstid……………..h/vecka 
 
Upplevd bedömning av tillvaron (1-10)……………………………………… 
 
Vem tar över gården?..................................................................................... 
 
Vad tycker du om infrastrukturen där du bor? Tillräcklig?......................................................... 
 
………………………………………………………………....................................................... 
 
Biologisk mångfald: 
Vilka miljöstöd är kopplade till gården?...................................................................................... 
 
………………………………………………………………....................................................... 
 
Block ID på era marker?............................................................................................................... 
  
 
 
Minskad klimatpåverkan genom kolinlagring och produktion av förnybar energi till samhället 
 
Bioenergiproduktion……………………………………………… 
 
Sol/vind…………………………………………………………….. 
 
Biogas…………………………………………………………………. 
 
Finns mätningar på kolhalt/mullhalt under längre tid (inlagring av kol)?..……………………. 
 
Vilken är den största anledningen till att ni har den produktion du har? Utveckla eller inte? 
 
Största hindren? ………………………………………………………………………………… 
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Appendix 4 

Frågeformulär kommun 
Kommun………………………..     

Hur resonerar ni då ni planerar proteindelen av tallriken? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Ekonomi 

Vilken roll har ekonomin vid era upphandlingar av kött/protein(Varför/Varför inte?) 

……………………………………………………………………………………………....... 

Så billigt som möjligt, eller speciell budget ni har för ex protein.  

Är ni beredda att betala för mervärden vid upphandlingar av kött? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Djurvälfärd, främjar estetiska kulturella värden 

Sociala 

Spelar den globala livsmedelsförsörjningen in då ni tar beslut gällande vilket kött/protein ni ska 
upphandla? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

Land som inte kan användas till annat, inte påverkat andra länder negativt 

 
Vilken roll har hälsoaspekten vid ert köp av kött? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Bra köttkvalité (beteskött bättre än intensiv uppfödd, fett), liten risk för sjukdomar. 

6WRU�PlQJG�ĺ�KMlUWNlUOVMXNGRPar. 

Besprutning, etc. dåligt för hälsan. 

Vilken roll har livsmedelssäkerheten vid ert köp av kött? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Ursprung, antibiotika användning, påverkan på människor djur i land där producerat.  

Miljö 

Vad spelar de uppsatta miljömålen för roll? 

Gör ni aktiva val för att minska mängden växthusgasutsläpp? (Miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan) 

………………………………………………………………………………………………....... 
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Gör ni aktiva val för att gynna biodiversitet? (Miljömål ett rikt växt- och djurliv) 

………………………………………………………………………………………………....... 

Gör ni aktiva val för att gynna en levande landsbygd? (Miljömål, ett rikt odlingslandskap) 

………………………………………………………………………………………………....... 

Arbetar skolorna i er kommun effektivt med att minska svinnet? Vad har ni för policy? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Hur ställer ni er till påståendet att ni kan påverka elever med ert val av mat? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

Vilka krav ställer ni på producenten vid upphandlingar av kött? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

Vad ser ni som det största hindret till att köpa mer hållbart kött? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

Följer skolorna i kommunen livmedelsverkets rekommendationer? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

Har ni infört vegetariska dagar?.................................................................................................. 

 
Har ni någon policy för att minska köttkonsumtionen?................................................................ 

Inköp av kött  

Mängd: 

Nöt………..kg Var ifrån?.....................................................kg 

Gris. ………..kg Var ifrån?.....................................................kg 

Fågel………..kg Var ifrån?.....................................................kg 

Lamm……….kg Var ifrån?......................................................kg 

Fisk………kg Var ifrån?.........................................................kg 

Korv……….kg Var ifrån?......................................................kg 

Annat………..kg Var ifrån?....................................................kg 

 

Har ni en matsedel för en termin man skulle kunna få ta del av? 
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Appendix 5 

Fallstudie Dalarna 

Intervjuer med lantbrukarna 
I studien intervjuades tre lantbrukare i Dalarnas län. Lantbrukarna har alla någon form av nötköttsproduktion och 
presenteras i resultatet med fiktiva namn.  

Lantbrukare 1, Sven Svensson 
Sven Svensson är en lantbrukare med konventionell slutuppfödning. Han föder idag upp både köttrasdjur och 
mjölkrasdjur, i huvudsak tjurar, men även en del kvigor. Han kommer dock helt övergå till köttrasdjur då dessa 
djur går att föda upp mer intensivt än mjölkrasdjur och det på så sätt blir mer lönsamt. Av den orsaken diskuteras 
enbart köttrasdjur hädanefter. Sven har ett kallt lösdriftstall med liggbås och skrapgång med runt 200 platser. 
Han köper in kalvar vid en ålder av ungefär 6 mån och skickar tjurarna till slakt vid 13-14 månaders ålder. De 
har då en slaktvikt på cirka 350 kilo och har stått inne i stallet under hela sin livstid. Gällande kvigor finns det 
krav på 2 månaders sammanhängande bete och de har därför tillgång till utevistelse/bete dessa två månader. De 
blir utfodrade på stall och slaktas vid 16-18 månaders ålder och har då en slaktvikt på 300-330 kilo. Han slaktar 
ungefär 200 djur om året. Om man räknar med att 6 månader gamla kalvar har en slaktvikt på 120 kilo leder det 
till att 33 000 kilo kött produceras på gården under ett år (350*150+330*50-300*120 =33000 kg kött). Sven har 
valt den här produktionsformen då han har dåligt med bete vilket gör att det passar med slutuppfödning där 
djurens vistas på stall under större delen av sin livstid.  

Ekonomiska aspekter 

Lönsamhet 
Sven upplevde att lönsamheten på gården var Mycket dålig och att produktionen nätt och jämt gick ihop. 

Sociala aspekter 

Levande landsbygd 
Sven har en total areal på 110 ha, 50 hektar skog och 60 hektar långliggande vall vilken han bryter efter 3-5 år. 
Han håller på så sätt 60 hektar land öppet på grund av foderproduktionen till djuren.  

Djurvälfärd 
Sven har ett kallt lösdriftsstall med liggbås där han använder spån som strö. Djuren står inne på stall under hela 
året (kvigor utevistelse 2 mån) och Sven har ett avstånd till slakteriet (Ickholmen, Siljans chark) på en 
halvtimma. Han använder en väldigt liten del antibiotika och för tillfället har han väldigt friska djur. Ungefär 1 
antibiotikabehandling per år har han fått göra den senaste tiden. 

Bondens tillvaro 
Sven upplever sin tillvaro som god och han bedömde tillvaron till en 7:a utav 10. Han nämnde dock att den 
dåliga lönsamheten var en faktor som drog ner den totala tillfredställelsen. Sven lägger ner i genomsnitt 60 
timmar i veckan på företaget och nämnde att skaderiskerna var stora i hans arbete. En avbytare i hans stall hade 
nyligen blivit stångad ganska illa och slutat och Sven har även tidigare blivit hotad av djuren. Den här hotbilden 
har gjort att han funderar på att investera i maskiner som gör att kontakten mer djuren minskar. Det är även 
negativt då han inte vill ta hjälp av folk då risken för skador är stor. Sven upplevde även att infrastrukturen var 
acceptabel, dock kunde han ha problem med exempelvis mobiltäckning. Han upplevde att det var mycket stora 
avstånd mellan hans marker vilket ledde till långa transporter.  

Miljöaspekter 

Biologisk mångfald 
Sven har allmänt betesstöd på en hektar och vallstöd på 60 hektar. Inga inventeringar i TUVA databasen är 
kopplade till Svens marker.  

Minskad direkt klimatpåverkan/övergödning/försurning 
Sven använder ungefär 12 kubik diesel per år till djurproduktionen, vilket motsvarar 117 600 kWh 
(12000*9,8=117600 (Biogasportalen, 2013)). Utöver det använder han 60–65000 kWh el. Den totala 
energianvändningen per slaktat kilo kött är 5,46 kWh ((117 600+62 500)/33 000=5,46 kWh/kilo kött). Tilläggas 
skall att mycket foder köps in något som leder till att mer energi används per kilo kött. 
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Sven har en öppen flytgödselbrunn och gödslar med stallgödsel minst 3 gånger om året. Antalet gödseltillfällen 
beror av om han tar tre eller fyra skördar. Han försöker att gödsla innan varje skörd och efter sista skörden. Han 
gödslar ungefär 20 ton per hektar mellan skördarna och 25-30 ton efter sista skörden på hösten. Han har inte 
utfört någon analys på sin gödsel för att få fram ett mått på kvävehalten i gödseln och någon växtnäringsbalans 
på gården har han inte heller gjort. Då stallgödseln kan innehålla en för liten mängd kväve använder Sven även 
konstgödsel i form av rent kväve. Han tillför 30 kilo per hektar innan andra respektive tredje skörden (om han tar 
tre skördar). Han fick även i år dispens för att gödsla hela vintern då han på grund av blöta förhållanden inte 
kunnat köra ut gödseln i tid. I området Sven brukar finns inga särskilda regler för gödselspridning då han inte bor 
i ett känsligt område. Då han har liten andel fastgödsel från djupströbädd och från den frusna gödseln plöjer han 
ner det då vallen bryts. Sven har inte varit med i något rådgivningsprogram och han känner inte heller att han har 
något behov av det. Han kan själv räkna ut hur mycket han behöver sprida. Han brukar köra mindre stallgödsel 
på åkrarna längre bort från gården och därför mer mineralgödsel där istället. Han väljer även att sprida mindre 
stallgödsel på åkrar nära bebyggelse. Sven odlar enbart vall och bryter den efter 3-5 år, vilket leder till att inga 
fånggrödor används. Sven har 15 procent klöver i sina vallar, men han är osäker till vilken grad de binder kväve 
från luften.  

Nyttja lokala resurser 
Sven producerar eget ensilage, men han köper in lutat vete, betfor och vetehalm från dalvikskvarn. Det är enligt 
Danielsson6 produkter som är producerade i Sverige. Enligt Sven är det svårt att odla något annat än vall på de 
marker han brukar. Om spannmål skulle odlas skulle ett bra år kunna ge en skörd på 3-5 ton och ett dåligt år 1 
ton. Det är en stor osäkerhet och inget han ens funderar på att göra. Övervintringen av spannmålsgrödor är 
mycket osäker. Alternativ användning av marken skulle vara att odla energiskog eller julgranar. Sven utfodrar 
även sina djur med drav, mäsk, vilket han inhandlar från Kopparbergs bryggeri. Det är en biprodukt vid 
öltillverkningen och innehåller mycket protein. Tidigare har han även utfodrat sina djur med rester från 
brödtillverkningen vid Leksands knäckebröd. Sven utnyttjar sina marker maximalt och arrenderar även mer mark 
för att kunna hålla de antal djur han gör. Svens djur går inte ute och betar så ingen del av fodret kommer ifrån 
naturbete. 

Minskad klimatpåverkan genom kolinlagring och produktion av förnybar energi till samhället  
Sven har inga mätningar på kolmängden i sina marker. Vad som kan konstateras är dock att han enbart brukar 
vall som får ligga under flera år något som håller och lagrar in mer kol än om den bryts varje år (Cederberg, 
2009). Han tillför även stallgödsel. Sven producerar eller använder inte någon förnybar energi. 

Minskad kemikalieanvändning 
Sven använder inga växtskyddsmedel på löpande basis. Om ogräsmängden blir för hög, framförallt mängden 
kvickrot, kan han i enstaka fall spruta med Roundup innan han bryter vallen.  

Markkvalitet 
Sven har inte analyserat sin mark, men enbart vall odlas på gården och det gödslas med stallgödsel vilket tillför 
nytt organiskt material till marken. 

Sven angav att den största anledningen till valet av produktionsform var bristen på betesmarker. Det gör att tjurar 
lämpar sig då de kan hållas inne på stall under hela sin livslängd. Bristen på betesmarker och beteskravet inom 
ekologisk produktion ansåg Sven vara en av anledningarna till att han inte håller på med denna produktionsform. 
Han ansåg även att det inte var ett alternativ att hålla tjurar utomhus då det är alldeles för riskfyllt. Sven tycker 
att han skapar ett värde då han håller marker öppna, men det är något han vill ha ersättning för att fortsätta göra. 
Han menar att det finns en estetisk aspekt i att hålla marker öppna och att grannarna sätter värde på det. Det är 
positivt för bygden att han håller sina djur. Om han inte skulle ha djuren skulle som nämnts ovan att odla 
energiskog eller julgranar vara ett alternativ liksom att producera hö för hästägare. Sven har inte någon som tar 
över gården och tror att det kommer vara svårt att sälja hela gården till en och samma ägare. Hans uppfattning är 
att antingen kommer någon att intressera sig för husen eller markerna.  

Lantbrukare 2, Karl Karlsson 
Lantbrukare Karl Karlsson har en ekologisk dikoproduktion. Omkring 60 kor ingår i produktionen och kalvarna 
säljs vid ungefär 6 månaders ålder. Tjurarna säljs till en icke-ekologisk slutuppfödning och kvigkalvarna säljs till 
slakt. Då har de en slaktvikt på ungefär 120 kilo. Dikorna kalvar in vid 2 ½ års ålder och får i snitt en kalv per år. 
Karl har en rekrytering på 10 procent och dikorna har en livslängd på 5-6 år. Då de slaktas har de en slaktvikt på 
250-300 kilo. Det leder till att sammantaget säljs ungefär 50 kalvar och 5 dikor per år. Det leder till att 7375 kilo 
                                                           

6  Danielsson, Håkan. Agroansvarig på Dalvikskvarn. Falun, Uppsala 2013. telefonsamtal den 26 mars 
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kött produceras på gården varje år (50*120+5*275=7375 kilo). Djuren hålls på bete 6 månader om året och i ett 
kallt stall på djupströbädd resterande del. Där har de även tillgång till utevistelse. Det är ett enkelt stall då inte 
Karl har velat investera i detta mycket på grund av osäkerheten som råder med EU-stöden. Djurens foderstat 
består enbart av ensilage och bete. Det finns ingen speciell anledning till valet att enbart hålla dikor. Det har varit 
ekonomiskt lönsamt och har endast fallit sig på det viset.  

Ekonomiska aspekter 

Lönsamhet 
Även Karl upplevde att lönsamheten på gården var Mycket dålig och att produktionen nätt och jämt gick ihop. 

Sociala aspekter 

Levande landsbygd 
Karl har en total areal på 220 hektar varav 80 hektar skog, 95 hektar åker, 15 hektar långliggande åkerbete och 
30 hektar naturbete. Åkerbetena bryter Karl efter 6-7 år. På åkerarealen har han en växtföljd av en 3 år liggande 
vall, han bryter vallen och sår sen in en ny vall i spannmål och återgår därefter till tre år vall igen. Varje år har 
Karl därför 80 hektar vall och 20 hektar spannmålsodling. Han har en spannmål i växtföljden för att få tillgång 
till halmen som strö och för att skapa en bra växtföljd. Totalt hålls på Karls gård 140 hektar öppet på grund av 
djur hållningen.  

Djurvälfärd 
Karl har ett kallt lösdriftsstall med djupströbädd. Han använder halmen som fås vid spannmålsskördarna som 
strö. Djuren står inne på stall under vinterhalvåret och går ute på bete under sommarhalvåret.  Karl har ett 
avstånd till slakteriet (Ickholmen, Siljans chark) på en timma. Han ansåg att djuren var väldigt friska och 
behandlade i genomsnitt ett djur per år med antibiotika. 

Bonden tillvaro 
Karl anser att hans tillvaro är god och han klassade den som 9 utav 10. Han får utföra ett arbete som ger honom 
glädje. Arbetet med företaget kan jämföras med en heltidstjänst, 40 timmar per vecka. Karl nämnde att 
skaderiskerna är stora i hans arbete vilket det alltid är då man arbetar med djur. Vidare tycker Karl att 
infrastrukturen är acceptabel i området där han bor även om kommunikationen alltid är sämre på landsbygden än 
inne i staden.  

Miljöaspekter 

Biologisk mångfald 
Karl får allmänt betesstöd till sina 30 hektar naturbetesmarker och vallstöd på 100 hektar. Inga inventeringar i 
TUVA databasen är kopplade till Karls marker.  

Minskad direkt klimatpåverkan/övergödning/försurning 
Karl använder ungefär 10 kubik diesel per år till djurproduktionen, vilket motsvarar 98 000 kWh 
(10000*9,8=98000 (Biogasportalen, 2013)). Utöver det uppskattade Karl att han använder cirka 10 000 kWh el. 
Den totala energianvändningen per slaktat kilo kött är 14,6  kWh ((98 000+10 000)/7375=14,6 kWh/kilo kött). 
Karl säljer produkter som han producerar på gården och det här är därför en missvisande siffra. 

Karl använder en djupströbädd i sitt stall. Gödseln läggs i stuka på våren då stallet behöver tömmas för att 
minska flugtrycket inne i stallet. Gödseln plöjs sedan ner på hösten i de åkrar som bryts. Karl gödslar med 30 ton 
kväve på åkermarken inför vallinsådden. Det leder till att 30 ton stallgödsel sprids på åkermarken var fjärde år. 
Karl har även en del klöver i sina vallar vilket leder till att kväve tillförs den här vägen. Karl har inte analyserat 
sin gödsel för att få fram ett mått på kvävehalten och någon växtnäringsbalans på gården har han inte heller gjort 
Han har inga speciella strategier med sin gödsling utan han sprider lika stor mängd på alla marker. Karl har inte 
varit med i något rådgivningsprogram och han känner inte heller att han har något behov av det.  

Nyttja lokala resurser  
Karl producerar eget ensilage till sina djur och han säljer spannmålen som i huvudsak fodersäd. Att odla brödsäd 
är svårt och kan göras på långt ifrån alla Karls marker. En del lämpar sig enbart för vall eller bete. Om råg 
odlades skulle det på vissa marker kunna ge en avkastning på 5 ton per hektar. Alternativ användning av marken 
skulle vara att odla skog eller spannmål. Karl skulle inte vilja ha fler djur till de marker han brukar. Han anser 
dock att mindre fållor skulle vara önskvärt då det skulle leda till ett ökat betestryck på markerna. Idag kan vissa 
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marker bli betade med ett lägre tryck då fållorna är stora och Karl inte vill hålla djuren på dåligt bete. Karl 
uppskattar att cirka 10 procent av djurens totala foderintag kommer ifrån naturbete.  

Minskad klimatpåverkan genom kolinlagring och produktion av förnybar energi till samhället  
Karl har inga mätningar på kolmängden i sina marker och ingen bedömning på mängden inlagrad kol kan därför 
göras. Vad som kan konstateras är dock att han brukar en stor andel vall som får ligga under flera år något som 
håller och lagrar in mer kol än om den bryts varje år (Cederberg, 2009). Han har även 30 hektar naturbete vilka 
inte brukas över huvud taget. Han tillför stallgödsel till markerna, men använder halmen som blir över från 
spannmålsproduktionen. Karl producerar eller använder inte någon förnybar energi. 

Minskad kemikalieanvändning 
Karl använder inga växtskyddsmedel på gården då det är en ekologisk produktion.  

Markkvalitet 
Karl har inte analyserat sin mark, men mycket vall odlas på gården och han gödslar med stallgödsel vilket tillför 
nytt organiskt material till marken. 

Karl har den produktionsform han har då det har varit ekonomiskt lönsamt att hålla dikor. Han menar att EU-
stöden spelar en stor roll och att det är en av anledningarna till valet av produktionsform. I norra delarna av 
landet betalas kompensationsbidrag ut vilket betyder mycket liksom gårdsstödet, betesstödet och vallstödet. Det 
här ser han även som en av de stora begränsningarna i produktionen. Till följd av den dåliga lönsamheten och 
osäkerheten kring EU-stöden är Karl skeptisk till att investera för mycket och han tycker att det är påfrestande att 
leva med ovissheten. Han anser att det finns ett estetiskt värde i att han låter sina kor beta på markerna. Det ger 
en högre trevnad i bygden och han vill inte låta markerna växa igen. Karl har inte någon som han vet kommer ta 
över gården men det ser han inte som något problem. Han lever sitt liv här och nu och barnen får göra som de 
vill. Vad som händer får framtiden utvisa.  

Lantbrukare 3, Johan Johansson 
Lantbrukare Johan Johansson har en ekologisk dikoproduktion. Han håller 130 dikor som får i snitt en kalv per 
år. Johan behåller kvigkalvarna, men säljer tjurkvalvarna vidare till slutuppfödning. Kvigorna kalvar in vid 25-26 
månaders ålder och kalvar på våren. Tjurkalvarna säljs efter betessäsongen vid ungefär 6 månaders ålder. Då har 
de en slaktvikt på cirka 120 kilo. Det finns få ekologiska slutuppfödare så tjurarna föds upp i konventionell 
produktion. Johan slaktar kvigorna vid 16-17 månaders ålder och då har de en slaktvikt på 250 kilo. Korna som 
slås ut är något tyngre cirka 300 kilo slaktvikt. Han slaktar ungefär 60 djur om året och det är en blandning 
mellan kvigor och dikor. Han har för tillfället en relativt hög rekrytering då många av korna har horn vilket han 
vill bli av med. Totalt produceras på gården 22 950 kilo kött per år (60*120+45*250+15*300=22 950 kilo). 
Djuren hålls på bete 6 månader om året och i ett kallt lösdriftsstall med liggbås och skrapgång resterande tiden 
av året. Djuren blir utfodrade ensilage utomhus på foderbord under stallperioden och lever enbart på bete 
resterande delen av året. Johan har inga maskiner utan lejer ut all körning som är kopplat till foderproduktionen.  
Att han har valt den här produktionsformen beror på att han har ett mål och intresse i att hålla marker öppna. Att 
han säljer tjurarna beror av de begränsande antal stallplatser han har.  

Ekonomiska aspekter 

Lönsamhet 
Johan upplevde att lönsamheten på gården var ganska god och att vinsten räckte till både löpande utgifter och 
lön. Han ansåg att arronderingen i Dalarna var ett av de stora problemen då mycket mark är uppdelad i små 
skiften med olika ägare. Markerna han äger är till största delen samlade runt gården i större skiften vilket leder 
till en ökad rationalisering och att produktionen kan skötas mer effektivt.   

Sociala aspekter 

Levande landsbygd 
Johan har en total areal på 215 hektar varav 100 hektar obetad vall, 80 hektar långliggande åkerbete och 34 
hektar naturbete, varav 24 hektar är godkända. Vallen bryter Karl inte, möjligtvis efter runt 20 år. Åkerbetena får 
ligga 10år innan han bryter dem. Det här gör att 215 hektar hålls öppet på grund av djur hållningen.  

Djurvälfärd 
Johan har ett kallt lösdriftsstall med liggbås och skrapgång och han använder spån som strö. Då korna ska kalva 
tas de till en egen avdelning och går då på djupströbädd. Djuren står inne på stall under vinterhalvåret och går ute 
på bete under sommarhalvåret. Johan har ett avstånd till slakteriet (Ickholmen, Siljans chark) på en timma. 
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Djuren är relativt friska men han tror att han haft problem med parasiter som han nu avmaskat för. Antibiotika 
användningen beräknade han vara runt 4 fall per år.  

Bondens tillvaro 
Johan anser att hans tillvaro är god och han klassade den som 6 utav 10. Arbetet med företaget kan jämföras med 
en heltidstjänst, han uppskattade att i genomsnitt 35 timmar per vecka gick åt för att sköta produktionen. Karl 
nämnde att skaderiskerna är stora i hans arbete vilket det alltid är då man arbetar med djur. Vidare tycker Karl att 
infrastrukturen är acceptabel i området där han bor. I de här delarna av Dalarna finns det fortfarande en del 
lantbrukare till skillnad från om man rör sig norrut där antalet lantbrukare är betydligt glesare.   

Miljöaspekter 

Biologisk mångfald 
Johan får allmänt betesstöd till 24 hektar naturbetesmarker, medan 10 hektar inte är godkända då markerna 
innehåller antingen för mycket sten eller för mycket träd. Utöver det får han vallstöd på 180 hektar. Inga 
inventeringar i TUVA databasen är kopplade till Johans marker.  

Minskad direkt klimatpåverkan/övergödning/försurning 
Johan använder ungefär 8 kubik diesel per år till djurproduktionen, vilket motsvarar 78 400 kWh 
(8000*9,8=78 400 kWh (Biogasportalen, 2013)). Utöver det uppskattar Johan att han använder cirka 45 000 
kWh el. Den totala energianvändningen per slaktat kilo kött är 5,4 kWh ((78 400+45000)/ 22 950=5,4 kWh/kilo 
kött). Vad som måste noteras är att Johan lejer ut allt arbete gällande foderproduktionen. Dieselåtgången för de 
här körningarna är därför inte medräknade och beräkningarna kan därför anses missvisande. 

Johan har en öppen flytgödselbrunn, men får även en del fastgödsel från djupströbädden och då det är kallt ute. 
Gödseln sprids enbart på vallen, förhoppningsvis på våren, annars läggs det i stuka och sprids på hösten. En 
negativ aspekt med att leja ut arbete är att det inte alltid blir utfört när man önskar. Johan gödslar med 15 ton 
stallgödsel per hektar och han sprider ungefär lika mycket på alla vallar. Då han har klöver i sina vallar gödslar 
han lite mindre och anpassar gödselmängden efter hur mycket gräs som etablerar sig i vallen. Johan har inte 
analyserat sin gödsel för att få fram ett mått på kvävehalten och någon växtnäringsbalans på gården har han inte 
heller gjort. Johan menar att han vill sprida ut gödseln så tidigt på våren som möjligt då det är det mest optimala, 
men det blir aldrig som man vill då man är beroende av andra. Han är inte med i något rådgivningsprogram och 
känner inte heller att han skulle ha någon nytta av det. Han försöker ta bort djuren från hagarna innan de blir för 
nerbetade och upptrampade. Han menar dock att det inte spelar någon roll var han håller sina djur då det är blött 
ute, de trampar sönder överallt.  

Nyttja lokala resurser:  
Johan producerar allt ensilage till sina djur på sina egna marker. Han odlar ingen annan gröda men spannmål och 
skog skulle vara en alternativ användning av markerna. En spannmålsskörd skulle ligga på ungefär 3-4 ton per 
hektar. Johan har alldeles för stor areal till det antalet djur han håller. Han tar enbart en skörd per år på sina 
vallar och ser ingen anledning till att bryta vallarna för att få bättre avkastning. Han vill inte heller producera mer 
foder till försäljning då det skulle innebära att han förflyttar näring bort från gården, något han i ett senare stadie 
skulle bli tvungen att köpa in. Det anser han vara dåligt ekonomiskt då han har en ekologisk produktion. Vad 
som limiterar antalet djur på gården är stallets kapacitet, enbart 130 dikor ryms i de nuvarande byggnaderna. 
Johan uppskattar att ungefär 10 procent av djurens foderintag kommer ifrån naturbete.   

Minskad klimatpåverkan genom kolinlagring och produktion av förnybar energi till samhället  
Johan har inga mätningar på kolmängden i sina marker och ingen bedömning på mängden inlagrad kol kan 
därför göras. Vad som kan konstateras är dock att han enbart brukar en stor andel vall som får ligga under väldigt 
många år vilka håller och lagrar in mer kol än om marken bryts varje år (Cederberg, 2009). Han har även 34 
hektar naturbete vilka inte brukas alls. Han tillför vidare stallgödsel till markerna men producerar eller använder 
inte någon förnybar energi. 

Minskad kemikalieanvändning 
Johan använder inga växtskyddsmedel på gården då det är en ekologisk produktion.  

Markkvalitet 
Johan har inte analyserat sin mark, men mycket vall odlas på gården och han gödslar med stallgödsel vilket 
tillför nytt organiskt material till marken. 
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Johans djurintresse och att dikor är något han tror på gjorde att han började med dikoproduktion. Han anser att 
har man mjölkkor konkurrerar man med producenter världen över, men dikor håller enbart markerna öppna i det 
området där markerna finns och kan därför inte ersättas med något annat. Han ser dikor som ett medel för att 
hålla marker öppna vilket sedan länge varit en av hans stora visioner. Han ser köttet mer som en biprodukt i hela 
kedjan. Johan anser att EU-stöden är ersättningen för att hålla markerna öppna och det är även en stor del av 
hans inkomst. Han argumenterar att det finns ett estetiskt värde i att hålla markerna öppna. Grannarna ser ett 
värde i det och bygden blir mer attraktiv. Det kan leda till att folk vill flytta till närområdet och att bygden inte 
dör ut. Johan har ingen som tar över gården, men det ser han inte som ett problem. Hans mål är att producera ett 
så rationellt, väl fungerande lantbruk som möjligt som på det viset då den tiden kommer, kommer att bli lätt och 
attraktivt att sälja.  

Gemensam diskussion lantbrukare 

Lönsamhet 
De olika lantbrukarna upplevde lönsamheten olika. Både Pelle och Sven tycker att lönsamheten är mycket dålig 
och att det nätt och jämt går ihop, medan Johan tycker att lönsamheten är ganska bra och att pengarna räcker till 
både löpande utgifter och lön. Johan anser att en av anledningarna till att hans företag har en god nettolönsamhet 
är att hans marker ligger nära gården, skiftena är stora och han har därför möjlighet att rationalisera sin 
produktion. Han använder plansilo då det är ett mer lönsamt alternativ än rundbalar och då det även är rationellt 
vid utfodring. Generellt har Johan försökt att göra sin produktion så rationell som möjligt, med få avancerade 
dyra investeringar. Han anser att desto mer som kan krångla desto mer problem och kostnader. 
Lantbruksbarometerns studie visar på att det totala lönsamhetsindexet år 2011 för nötköttslantbrukare var -41. 
Indexet är uträknat som skillnaden mellan andelen som svarat god lönsamhet och andelen som svarat dålig 
lönsamhet (LRF Konsult och Swedbank, 2012). I en studie av jordbruksverket rapporteras att lönsamheten för 
nötköttslantbrukare ofta är beroende av att lantbrukare är kostnadseffektiva. Det handlar även om att ha billiga 
stall och att blanda eget foder. De nämner vidare att miljöstöden som delas ut är näst intill nödvändiga för en 
lönsam produktion (Loxbo, 2011). Det här nämner även Kumm (2006) i sin rapport. Han menar att om en 
producent redan har befintliga stall och byggnader och får en stor andel miljöstöd kan även en liten produktion 
vara lönsam. Med nybyggnationer och lönekostnader kan det dock även i fall med stora besättningar vara svårt 
att få det att gå runt (Kumm, 2006). Att stöden är viktiga var även något som alla tre lantbrukarna nämnde. 
Stöden var en väsentlig inkomstkälla och oron över hur de kommer att se ut i framtiden utgör en riskkälla och 
orosmoment som leder till att viljan att investera sjunker. Vidare rapporterar Loxbo (2011) att det i norra Sverige 
ofta finns få uppköpare vilket minskar lantbrukarnas chanser till att förhandla. Det är också så att köttrasdjur 
kräver betesmarker, något som kan vara dyrt att få tillgång till (Loxbo, 2011). Lantbrukarna i undersökningen 
menade att arronderingen i Dalarna utgjorde ett stort problem. Många marker är uppdelade i små skiften med 
olika ägare. För att få tillgång till större arealer behöver överenskommelser göras med alla enskilda ägare och det 
räcker att någon sätter sig på tvären för att det man planerar ska gå om intet.   

Levande landsbygd 
Både Sven, Karl och Johan håller på grund av sin produktion stora arealer öppna. De nämner även att det är 
väldigt få gårdar kvar i omgivningarna och deras bidrag till att behålla ett öppet landskap därför blir väldigt 
viktigt. Det leder till en mer attraktiv bygd och de menar att grannarna uppskattar att de håller sina marker 
öppna, det finns ett estetiskt värde i det. Att bevara öppna marker ökar landskapets attraktionskraft och därmed 
sannolikheten att människor ska bosätta sig på landsbygden i Dalarana. Enligt statistik avbefolkas landsbygden, 
särskilt i de norra delarna av landet och Dalarna är en av de regioner där fler och fler människor lämnar småbyar 
för att bosätta sig i de större städerna (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Att behålla 
människor på landsbygden är viktigt och ju fler folk som flyttar därifrån desto svårare blir det för dem som bor 
kvar. Fler och fler byskolor på landsbygden läggs ner vilket i sin tur leder till minskade antal jobb och längre 
avstånd för barn i byn då de ska ta sig till skolan. Det här leder till än större risk för avbefolkning och därmed 
risk för att mista en levande landsbygd (Marklund, 2000). Att fortsätta med köttproduktion Dalarna leder till 
ökad sysselsättning i regionen, direkt i form av produktionen, men gårdsbutiker och besöksnäringen (B&B, 
fiske, ridturer etc.) sysselsätter också människor liksom förädlingsledet (Lööv, 2012). I Dalarna är 
turismnäringen väldigt omfattande (Region Dalarna, 2013) och den är starkt kopplad till en levande landsbygd 
(Länsstyrelsen, 2012). Dalarna har ett utpräglat kulturlandskap med väl bevarade samlade småbyar och fäbodar 
på skogsbetesmarker (Nationalencyklopedin, 2013d). Regeringen har även satt upp miljömål, där Sverige ska 
värna om Ett rikt odlingslandskap (Miljömålsportalen, 2012b). Att behålla de jordbrukare som finns i Dalarna 
idag är därför väldigt viktigt även ur en kulturhistorisk synvinkel. Om lantbrukarna skulle flytta ifrån bygden 
skulle de leda till igenväxning och vidare så skulle troligtvis ett minskat antal lantbrukare leda till att andra 
människor också lämnar landsbygden. Verksamma lantbrukare spelar därför en stor roll för att de mål som är 
uppsatta ska uppnås.  
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Djurvälfärd 
Sverige har sedan länge varit känt som ett land som har en mycket stark djurskyddslag. Den är i många 
avseenden strängare än många andra EU länders (EU-upplysningen, 2013). Lantbrukarna i studien har både 
korta transporttider till slakt och liten antibiotika användning. Det är ett tecken på att djuren är friska och att en 
god djurhållning därmed har rått. Att minska antibiotikaanvändningen är som nämnts tidigare av största vikt då 
antibiotikaresistens är ett stort hot mot människors hälsa (Lööv, 2012). Två av lantbrukarna låter även djuren gå 
ute på bete under halva året något som är förknippat med en god djurvälfärd. Inom det ekologiska lantbruket 
lägger man extra stor vikt vid just den här punkten och att djuren vistas ute där de ges möjligheter att söka sin 
egen föda och ha sociala kontakter med andra djur anses mycket viktigt (Lund, 2003). En bra djurhälsa leder 
även till en mer effektiv uppfödning vilket i sin tur ger mindre klimatpåverkan (Lööv, 2012).  

Bondens tillvaro 
Då man utvärderar en hållbar produktion är det viktigt att lantbrukaren upplever sin tillvaro som god (SCB, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Alla tre lantbrukare upplevde att de hade en god tillvaro, de 
fick jobba med något de verkligen tyckte om och trivdes med. De framgick dock att den ekonomiska osäkerheten 
som råder i lantbruket (LRF Konsult och Swedbank, 2012) påverkade lantbrukarnas situation och hur de 
upplevde tillvaron. Jordbruksstöden är en viktig inkomstkälla för lantbrukarna i studien och osäkerheten kring 
dessa stöd är en källa till oro. Det här framkommer även i rapporten Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012 där 
onödigt mycket regler och den dåliga framförhållningen i politiken är sådant som hämmar de svenska 
lantbrukarna (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Rapporten belyser även vikten av att 
någon tar över gården, generationsskiftet. Det här var dock inget som lantbrukarna såg som ett hinder för 
utveckling. De har som mål att utveckla sin produktion till något bra och vad som händer sedan får framtiden 
utvisa. Sven trodde dock att ingen skulle vilja ta över gården i sin helhet. Han ansåg att antingen skulle någon 
intressera sig för marken och djurbyggnaderna eller så skulle de vilja ha bostäderna, något han tyckte var 
ledsamt. Alla tre lantbrukarna var även överrens om att skaderiskerna då man arbetar med djur är stora. Sven 
upplevde det som ett problem då han har tjurar och de ibland kan bli väldigt aggressiva. Då en avbytare nyligen 
blivit stångad drar han sig för att anställa folk något som blir begränsande för honom. Generellt upplever många 
lantbrukare att det är svårt att ta en sammanhängande längre semester (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket 
och LRF, 2012). Att inte kunna överlåta arbetet till någon annan försvårar då den här möjligheten ytterligare. För 
övrigt tyckte lantbrukarna att infrastrukturen fortfarande fungerade bra, men att kommunikationen naturligtvis är 
sämre än i staden.    

Biologisk mångfald 
Att bevara en biologisk mångfald är ett av Sveriges 16 kvalitetsmål. Den biologiska mångfalden ska nyttjas på 
ett hållbart sätt och vi ska värna om ekosystem och deras funktioner (Miljömålsportalen, 2013c). Det här är en 
högst relevant fråga då vi idag står inför det snabbaste utdöendet av arter i historien och detta utdöende sägs till 
stor del bero av människans handlande (IPCC, 2007a). Förlust av biologisk mångfald är även den gräns som 
överskridits mest enligt Rockström et. al. (2009) då han i sin rapport föreslår vilka jordens 9 gränser är. Mycket 
av den mångfald som står att finna idag har skapats tillsammans med människor genom evolution och är därför 
anpassad till vissa miljöer. Många arter är mer eller mindre direkt beroende av brukade landskap 
(Miljömålsportalen, 2013c). Naturbetesmarker är en av de naturtyper som är mycket viktiga för bevarandet av 
biologisk mångfald. De hyser många arter som inte går att finna någon annanstans (Pehrson & Edelstam, 2002). 
Det är arter som gynnas av att markerna blir betade och att vegetationen hålls kort som trivs på dessa marker. Ett 
exempel är kärlväxter som inte tål skuggning och behöver djurens tramp för att fröna ska få öppna ytor att kunna 
gro på. Dessa växter ger ett rikt insektsliv, exempelvis fjärilar, bin och humlor vilka påverkas av hur 
ängsvegetationen ser ut (Priha, 2003). Ett rikt insektsliv ger vidare förutsättning för fåglar som har dessa insekter 
som föda (Pehrson & Edelstam, 2002). Avvarande av bete under en längre tidsperiod leder till att ett fåtal 
konkurrenskraftiga arter tar över och växer över mindre marktäckande arter. Efter flera år utan bete tar buskar 
och sly över och det bildas så småningom en massiv, skuggig skog. I den här miljön har de ursprungliga arterna 
som gynnas av bete ingen chans att överleva (Eriksson, 2009). I Sverige idag får lantbrukare bidrag för att sköta 
dessa betesmarker. Det har lett till en ökning i arealen ängs- och betesmarker i landet. Det finns allmänna 
betesstöd och stöd som ges för bevarande av naturbeten med särskilda värden. Jordbruksverket har gjort äng- och 
betesmarkinventeringar av Sveriges alla naturtyper med miljöersättning för särskilda värden och samlat resultatet 
i databasen TUVA. Även andra marker med sedan tidigare kända höga naturvärden inkluderades. Vad som kan 
konstateras är att knappt tre fjärdedelar av de värdefulla marker som är dokumenterade i TUVA-databasen är 
anslutna till miljöersättningen och därmed har en säkrad skötsel (Blom, 2009). Ingen av lantbrukarna i studien 
får stöd kopplade till TUVA-databasen men alla får allmänt stöd för bevarande av betesmarker. Det leder till att 
djurens roll på dessa gårdar är av stor betydelse. Flera av dem nämner att utan dessa djur så skulle markerna växa 
igen, eller så skulle eventuellt skog eller energiskog vara ett alternativt användningsområde. I vilket fall så skulle 
många av de arter som finns försvinna och ersättas av en annan flora och fauna. Det är essentiellt att bevara 
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Figur 1: Nötkreaturs utsläpp av växthusgaser per kilo slaktvikt 
(Greppa näringen , 2011). 

naturbetesområden både huvudområden och delområden. För att arter skall kunna sprida sig och överleva är det 
av betydelse att spridningsavstånden inte blir för stora. I dagens samhälle med den mänskliga exploateringen blir 
landskapet fragmenterat och arter blir isolerade (Collinge, 2000). Det är därför viktigt att bevara så mycket areal 
som möjligt på landskapsnivå för att skapa ett mosaiklandskap där arter kan överleva och fortplanta sig. Vad 
man dock måste ta hänsyn till är inte bara att arterna ska skötas utan hur de ska skötas. Trots skötsel av marker 
försvinner idag arter på grund av felaktig skötsel (SLU, 2009). 

Minskad direkt klimatpåverkan/övergödning/försurning 
Växthusgasutsläppen från nötköttsproduktionen är som nämnts tidigare stora (Röös, 2012). Energianvändningen 
bidrar med en form av växthusgasutsläpp i form av koldioxid. Inom djurhållningen är det framförallt belysning, 
uppvärmning, ventilation och utfodring som kräver energi (Jordbruksverket, 2010a). Som ses i figur 1 är 
koldioxidutsläppen dock en väldigt liten andel av de totala utsläpp av växthusgaser som nötköttsboskapen bidrar 
med.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viktigt är dock att mängden energi som används är den faktor som är lättast att påverka av de tre, då lustgas och 
metan kommer från biologiska processer som är svåra att ändra på. Genom att exempelvis använda förnybara 
energikällor och energieffektivisera byggnader och maskiner kan den här delen av utsläppen påverkas (Hjerpe, 
2012). Då energianvändning i djurproduktionen diskuteras är det viktigt att ta hänsyn till både den direkta 
(energin som används på gården) och indirekta (energi som åtgår vid produktion av insatsvaror; gödselmedel, 
foder ensilageplast etc.) energiförbrukningen. Enligt beräkningar åtgår ungefär lika mycket energi direkt som 
indirekt. Då beräkningar av energiförbrukningen görs är det därför av yttersta vikt att räkna in all energi som har 
använts för att producera varor som används vid gården (Greppa näringen, 2012). Tillverkningen av 
mineralgödsel utgör en stor andel av den indirekta delen (Greppa näringen , 2011). De olika gårdarna i studien 
köper in foder, säljer foder och lejer in tjänster och därför kan med den tid och de resurser som has till 
förfogande i den här studien inga beräkningar göras för den totala energiåtgången. En slutsats man kan dra är 
dock att ju mer självförsörjande gården är desto större kontroll kan lantbrukaren ha på hur stor 
energiförbrukningen är. En till största delen självförsörjande gård har även större möjligheter att påverka sin 
energiförbrukning. Lantbrukare nummer två är den gård som genom att han kan kontrollera all produktion på 
gården har störst möjlighet att påverka sin energiförbrukning. Förutom att effektivisera maskiner är att minska 
spill viktigt och kan spara mycket energi.  

Gödning är en annan del som lantbrukarna kan påverka direkt och i den här studien bedöms lantbrukarna utifrån 
vilken medvetenhet de har om övergödning och vilka strategier de har för att minska läckage. Ingen av 
lantbrukarna hade analyserat gödseln eller gjort några analyser på gården för att på så sätt kunna utnyttja sin 
stallgödsel maximalt. Ingen av lantbrukarna hade någon specifik stallgödselplan eller ingick i något 
rådgivningsprogram. De hade inga täckta gödselbrunnar vilket minskar läckage (Greppa näringen , 2011) och de 
lägger även gödsel i stuka något som kan vara ett tecken på dålig lagringskapacitet. Att inte ha lagringskapacitet 
kan göra att gödsel måste spridas vid olämplig tidpunkt och det kan i sin tur öka förlusterna av kväve 
(Strandmark, 2011). Därför bedöms lantbrukarnas förhållningssätt till övergödning överlag som negativt. Ett 
ökat intresse för gödsling och kväveförluster är att prioritera då ingen övergödning är ett av Sveriges 16 
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miljökvalitetsmål (Miljömålsportalen, 2013d). De gårdar som är med i studien är enligt Aronsson7 gårdar som 
med den växtföljd de har inte borde vara några gårdar med stora förluster. Dalarna tillhör heller inte kategorin 
känsliga områden i Sverige, till vilka kust- och jordbruksbygderna i Sverige inräknas. Det gör att inte lika strikta 
åtgärder gällande gödsling behöver tas i dessa regioner (Jordbruksverket, 2011) 

Nyttja lokala resurser  
Två av gårdarna som är med i studien är ekologiska och använder därför enbart egenproducerade produkter och 
importerade inte något till gården (Johan en liten mängd halm). De använder därför enbart lokala resurser och 
vad de även nämnde var att markerna de äger inte lämpar sig till att producera humanföda. Det går att odla 
spannmål på vissa marker, men osäkerheten är relativt hög och resultatet lämpar sig ofta till fodersäd. Dessa två 
gårdar använder även naturbete som en del i foderstaten, ungefär 10 procent av djurens totala foderintag 
beräknas komma från naturbete vilket är en relativt liten mängd. Johan argumenterade om det verkligen är 
optimalt att hans djur går och betar en så stor del av tiden på fin åkermark. Djuren skulle istället beta 
naturbetesmarker och hålla dessa öppna. På åkerarealen kan en alternativ gröda odlas som sedan kan användas i 
ett mer strategiskt syfte. Johan menade dock att de han gjorde nu var finansiellt optimalt, medan ett eventuellt 
skifte i betesmarker skulle gynna miljön och den biologiska mångfalden. Sven däremot som har konventionell 
slutuppfödning köpte in en stor andel utav fodret. Det han inhandlade var svenska produkter, men sådant som 
kunde vara producerat i andra delar av landet. Han inhandlar även konstgödsel. Vad som är värt att tilläggas är 
att han fodrar sina djur med mäsk, vilket är en restprodukt från ölindustrin. Att anpassa produktionen till det som 
bäst lämpar sig i området är viktigt då man vill uppnå en hållbar produktion (Lööv, 2012). Att inte importera 
produkter är också väsentligt om man vill uppnå vårt generationsmål. En del i det är att vi inte ska förflytta 
miljöproblemen utanför Sveriges gränser (Miljömålsportalen, 2012a). Att använda restprodukter och land som 
inte kan användas till annat är även positivt om man vill ta hänsyn till den globala livsmedelsförsörjningen.  

Minskad klimatpåverkan genom kolinlagring och produktion av förnybar energi till samhället  
Ingen av gårdarna använder eller producerar någon form av förnybar energi. Det här anses negativt då 
lantbrukaren genom att producera förnybar energi, solenergi, vindenergi, biogas eller bioenergi minskar 
nettoutsläppet av koldioxid vilket är positivt ur miljösynpunkt (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 
LRF, 2012). Att producera egen energi på gården exempelvis genom rötning av gödsel är fördelaktigt i dubbel 
bemärkelse då man utnyttjar gödseln för att producera energi samtidigt som man använder förnybara 
energimedel (Greppa näringen , 2011). 

Ingen av gårdarna hade heller gjort markanalyser där kolinlagring kunde bestämmas. Kolinlagring är ett fenomen 
som idag är relativt oklart och fortfarande finns det ingen bra metod för bedömningen av inlagring av kol i 
marker. Vad som kan konstateras är att långliggande marker som inte plöjs upp håller mer kol än då markerna 
bearbetas varje år (Bhogal, et al., 2009). Naturbetesmarker har också i studier visat sig innehålla mycket lagrat 
kol och det är därför positivt då de används (Cederberg, 2009). En studie av Bhogal (2009) visar även att 
minskad markberedning och tillförsel av organiskt material i form av skörderester och gödsel förbättrar 
kolinlagringen i marken. Även plantering av skog och andra grödor och mindre dränering är faktorer som ökar 
kolinlagringen (Bhogal, et al., 2009). I en studie har även marker med många olika arter visat sig lagra mer kol 
än vad monokulturer gör (Tilman, et al., 2006). Att alla tre lantbrukarna odlar till största delen vall och även har 
en stor andel naturbeten kan därför anses positivt ur kolinlagringssynpunkt. Den här faktorn används för 
utvärdering då inga analyser har genomförts.  

Minskad kemikalieanvändning 
Lantbrukarna i studien använde en väldigt liten om någon andel växtskyddsmedel. Det här är positivt då 
kemikalieanvändningen har ökat stadigt under nittonhundratalets senare del, främst i länder i västvärlden, och att 
hålla ner mängden är därför viktigt (World Resources Institute, 1998). Bekämpningsmedel kan gå att finna i alla 
vegetabiliska livsmedel som exponerats av bekämpningsmedel under odling, lagring eller transport. Då djurfoder 
också behandlas med växtskyddsmedel kan rester även finnas i mjölk, ägg och kött. Användning kan också leda 
till att rester i vissa fall kan hittas i yt- och grundvatten (Livsmedelsverket, 2012). Gifterna kan ha både direkt 
och indirekt påverkan på individer och människor som arbetar med det är extra utsatta. De indirekta effekterna, 
speciellt då individer utsätts genom intaget av mat och vatten är mer osäkra än de direkta effekterna (World 
Resources Institute, 1998). Neurologiska sjukdomstillstånd, sterilitet, nedsatt immunsystem och cancer är ändå 
för att bara nämna några, åkommor som är sammankopplade med intag av stor dos av växtskyddsmedel (World 
Resources Institute, 1998; Gilden, et al., 2009). Besprutning med växtskyddsmedel påverkar även den biologiska 

                                                           

7 Aronsson, Helena. Universitetslektor, Mark och miljö, avd. för Biogeofysik och vattenvård. Sveriges Lantbruksuniversitet, 
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floran och faunan. Arter besläktade med målgruppen påverkas av giftet och man har sett förändringar i 
organismsamhällen och en minskad biologisk mångfald i områden där giftet används. En hög användning skapar 
även resistens hos arter vilket leder till nya problem. Det finns stora kunskapsluckor i vilken påverkan 
bekämpningsmedel har, något som betraktas som oroväckande i sig (Rundlöf, et al., 2012).   

Markkvalitet 
För att även i framtiden kunna försörja alla människor på jorden är det av stor vikt att vi behåller en god 
markkvalité. Även framtida generationer ska ha möjlighet att odla sin mat på de marker som finns tillgängliga 
(SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 2012). Inga av lantbrukarna i studien hade utfört några 
marktester och därför är det svårt att göra en bedömning av kvalitén. Som nämnts tidigare är det dock positivt att 
tillföra organiskt material vilket alla lantbrukare gjorde. Det är även bra med vallar som inte plöjs upp och odlas 
om varje år. De flesta av lantbrukarna använde sig till största delen av vall i sin produktion. 

Intervju med en kommun i Dalarna 
Vid upphandlingar är det väldigt viktigt att inte agera diskriminerande. De krav man sätter upp får inte gynna 
några aktörer mer än andra. Vad man däremot får göra är att underlätta. Ett exempel kan vara att dela upp 
upphandlingarna så att även små aktörer kan vara med i budgivningen. Vad som vidare är essentiellt är att de 
krav man ställer måste kunna kontrolleras. Man måste kunna följa upp och undersöka om det som leverantören 
påstår verkligen stämmer. För att klargöra upphandlingsprocessen kan konstateras att först måste leverantören 
uppfylla de krav som kommunen ställer. Det finns många djurskyddskrav som är kopplade till svensk 
djurskyddslag som leverantörerna måste uppfylla. När dessa krav är uppfyllda kan leverantören vara med i 
upphandlingsprocessen. Om inte dessa krav uppfylls kan alternativa leverantörer tas in och användas istället. De 
två nästkommande faktorerna som spelar in då kött upphandlas är kvalitén och priset. I kommunen genomför 
man så kallade blindtester där experter kallas in och sätter betyg på de olika produkterna. Man bedömer smak, 
konsistens, lukt och utseende samt ev. viktminskning vid tillagning/ varmhållningsegenskaper. Om 
kvalitetsbedömningen ger lika poäng är det priset som är avgörande. Om inte någon leverantör kan uppfylla de 
krav som kommunen satt upp görs upphandlingsprocessen om. I föregående upphandling var nära 100 procent 
av köttet som upphandlades i den intervjuade kommunen svenskt. Till följd av att inte de utländska 
leverantörerna kunde uppfylla alla de krav kommunen ställt fick alternativa leverantörer från Sverige tas med i 
upphandlingen istället.  

Vid planering av matsedeln i skolorna är det livsmedelsverkets näringsrekommendationer som följs (Tabell 1) 
och rapporterna bra mat i skola och förskola spelar in. Rekommendationerna följs inte till hundra procent, men 
matsedeln är framförallt baserad på detta. Budgeten och ekonomin skolorna rör sig med kan vara begränsande 
vilket leder till att kostchefen inte kan välja till 100 procent vad denne vill. Även utrustningen i köken kan vara 
begränsande. I överlag anser kostchefen ändå att begränsningarna är väldigt små. De policys som kommunen 
följer är accepterade av skolorna i kommunen och de har därför kunnat köpa in den här tjänsten. Generellt tycker 
kostchefen i kommunen att kommunerna skulle behöva arbeta mer öppet med matfrågan. Att arbeta mer 
tillsammans tror hon skulle underlätta mycket. Idag når inte så mycket information angående valet av mat ut till 
eleverna och det tycker denne är synd. Kostchefen menar även att pedagogerna måste involveras. Deras åsikter 
spelar stor roll då de har en direkt inverkan på eleverna. Ett exempel kan vara då vegetariska dagar ska 
introduceras och lärarna är helt emot det. Det smittar av sig på eleverna och det är svårt att på ett sådant sätt 
introducera nya vanor. Vidare kan matråden som finns på skolorna spela större roll då de har möjlighet att nå ut 
direkt till eleverna. Kostchefen anser även att det är en risk och osäkerhet med de offentliga upphandlingarna. 
Skolorna vill servera bra mat och denne menar att åtminstone krav på kvalité borde kunna ställas. Kostchefen 
tycker att det är synd att inte matfrågan bemöts mer positivt från det politiska hållet. 

Utifrån matsedeln ifrån vårterminen 2013 beräknades frekvensen av användningen av olika köttråvaror (Tabell 
1). Vad som kan fastställas är att kött och fågel utan ben serveras mer frekvent än rekommendationerna anger. 
Dock serveras en mindre andel korv och köttfärs, något som enligt rekommendationerna kött kan bytas ut mot. 
Även fisk är något kommunen i studien serverar mycket av. Kommunen har ingen uttalad servering där 
baljväxter ingår, men enligt kostchefen blandas rätter ut med extra grönsaker och baljväxter för att minska 
köttmängden.  
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Tabell 1: Exempel på val av råvaror, frekvens och lämpliga portionsstorlekar livsmedelsverket rekommenderar 
(Livsmedelsverket , 2001), samt frekvens av olika råvaror i Mora kommuns matsedel under vårterminen 2013. 

Råvara Rek. antal 
ggr/2 v 

Skolans antal 
ggr/2v 

Portionsstorlek 
�nN���í�� 

Kött, fågel utan ben1 2 3 100 gram 

Köttfärs 2 1,7 80 gram 

Korv, max 18 % fett2 max 1,5 1,2 100 gram 

Blodpudding/lever min 0,5 0,2 150 gram/100gram 

Fisk3 2 2,9 125 gram 

Baljväxter, torkade min 0,5 0 60 gram 
1I gruppen kött och fågel ingår även blandade charkvaror som t ex skinka.  
2Korven kan gärna bytas ut mot kött eller köttfärs. 
3Växla mellan mager och fet fisk. Som tumregel, fet fisk var tredje gång.  

Ekonomi  

Betala för mervärden 
I upphandlingsprocessen ställer den undersökta kommunen särskilda krav på djurvälfärd. Hela 
produktionskedjan skall uppfylla EU:s kvalitetsfodringar, standarder och regler, men utöver det försöker 
kommunen ställa ytterligare krav för att försöka säkerhetsställa att produktionen utförs i nivå med svensk 
djurskyddslag. Ett krav är att transporttiden till slakt inte får överstiga åtta timmar. Det här är ett mål som kan 
sättas upp då långa transporter till slakt är associerade med negativa hälsorisker för djuren. Om djuren skadas på 
grund av dåliga transportförhållanden och till följd av det kasseras och inte används som humanföda leder det till 
en ökad klimatpåverkan (Miljöstyrningsrådet, 2013). Vidare har kommunen som krav att djuret måste vara helt 
bedövat när avblodning sker. Det här är en regel som är införd i EU, men de flesta länder gör undantag från 
denna regel. Sverige tillhör inte dessa länder utan har höga djurskyddskrav (Miljöstyrningsrådet, 2013).  
Speciella krav den undersökta kommunen har satt upp för nötproduktion är att; ”djuret skall vara producerat i 
besättning där eventuell avhorning, kastrering eller andra kirurgiska ingrepp endast sker efter bedövning”. Det 
här är en mycket viktig fråga ur ett djurskyddsperspektiv (Miljöstyrningsrådet, 2013). Kommunen ställer inga 
krav på att djuren ska hållas på bete. Det här är ett krav som skulle vara positivt ur djurskyddssynpunkt då djuren 
då de betar får möjlighet att utföra sina naturliga beteenden (Miljöstyrningsrådet, 2013). 

Den undersökta kommunen ställer inte heller några krav på att köttet ska gynna en levande landsbygd. Att ställa 
krav på bete skulle leda till att hålla landskapen öppna. Att ta det ett steg längre och ställa krav på naturbete, 
marker som inte plöjs upp eller skördas, skulle även bidra till att nå miljömålen "Ett rikt odlingslandskap" och 
"Ett rikt växt- och djurliv". Naturbetesmarker är ofta marker som enbart använts till bete under lång tid och 
därmed utvecklat en speciell flora och djurliv. Att upphandla kött från djur som betat naturbeten skulle därför 
gynna en biologisk mångfald. Då dessa marker inte plöjs upp binder de även mer koldioxid än åkermarker något 
som är positivt ur klimatsynpunkt (Miljöstyrningsrådet, 2013). I Sverige finns en stor areal betesmark som kan 
utnyttjas i detta syfte (Köttguiden, 2013d). 

Kommunen i studien tar heller ingen hänsyn till kulturella värden. Att sätta upp mål som främjar det här skulle 
enligt kommunen gynna vissa leverantörer något som är strikt förbjudet vid upphandlingar. Kommun anser att 
det är svårt att ställa högre krav gällande miljön då de har problem med att formulera kraven. Då kraven inte får 
gynna någon leverantör och måste anses relevanta kan inte vilka krav som helst ställas. Ett annat hinder 
kommunen ser i den här frågan är att kommunen måste kunna kontrollera att de krav som ställs uppfylls, annars 
är det inte tillåtet att ställa dessa krav. Det här fastställer även Lindström & Riese (2011) i sin rapport 
Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig i offentlig upphandling. Ett exempel då kommunen anser det svårt att 
ställa krav är då hänsyn till växthusgasutsläpp ska tas. Att sätta upp mål för att köpa in kött med lite 
växthusgasutsläpp är enligt kommunen inte gjort då de anser att det är näst intill omöjligt att fastställa och 
kontrollera om det kött de inhandlar har liten klimatpåverkan eller inte. Att minska växthusgasutsläppen är som 
nämnts tidigare ett av Sveriges 16 kvalitetsmål och något Sverige därför bör sträva mot (Miljömålsportalen, 
2012e). I rapporten Competition Policy and Green growth argumenteras att den offentliga upphandlingen kan 
vara ett styrmedel för att nå uppsatta miljömål. Det kan vara en möjlighet att driva på en hållbar utveckling och 
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klimatanpassad produktion (Nordiska konkurrensmyndigheterna, 2010). Det är dock viktigt att kommunen är väl 
förberedda och har satt upp klara målsättningar vad gäller upphandlingarna. De måste kunna argumentera för 
anledningen till att de ställer de krav de ställer och de måste kunna visa upp en klar strategi för hur de ska kunna 
kontrollera dessa krav. De här för att de i en eventuell domstolsprocess ska kunna argumentera för att det krav de 
ställer är relevanta (Lindström & Riese, 2011).  

I den här kommunen ställs inga krav gällande det sociala ansvaret, att de som arbetar med produktionen har 
drägliga arbetsvillkor etc. Det är regler som kan ingå, men gör det inte i det här fallet. Det här kan anses negativt 
då mänskliga rättigheter är en av Sveriges grundlagar (Regeringen, 2013). Enligt FN ”syftar de mänskliga 
rättigheterna till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv och inkluderar regler om människors 
möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta tankar och 
trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och 
att delta i landets styrelse”. Alla människor har lika värde och det gäller över hela värden (FN-förbundet, 2012). 

Sociala aspekter 

Global livsmedelsförsörjning 
Kommunen ställer inga krav på att köttet ska vara producerat på land som inte kan användas vid produktion av 
humanföda. Den globala livsmedelsförsörjningen är en väl debatterad fråga och skapar oro med den ökade 
befolkningsmängden i världen (Lööv, 2012). Att hålla djur på välskötta beten kan anses resurssnålt och att ställa 
krav på beteskött kan därför vara ett sätt att använda mark som inte passar för annan livsmedelsproduktion 
(Miljöstyrningsrådet, 2013). Att minska sin köttkonsumtion är också något som gynnar den totala 
livsmedelsproduktionen. Djur använder som diskuterats tidigare mer landyta för samma mängd tillgänglig energi 
än vad vegetabilier gör. För att kunna föda mer människor är därför ett argument att äta mindre kött och mer 
vegetabilier (Lööv, 2012). Kostchefen försöker att minska mängden kött genom att erbjuda ett vegetariskt 
alternativ i skolan varje dag. De har även vegetariska dagar i genomsnitt en gång på två veckor.  

Hälsa 
Den undersökta kommunen följer livsmedelsverkets näringsrekommendationer då matsedeln planeras. Där finns 
klara riktlinjer för hur mycket av olika produkter som matsedeln bör innehålla. De tar inte hänsyn till några andra 
rekommendationer som fluktuerar på marknaden. Det finns även i kommunens upphandlingsunderlag detaljerade 
krav på kvalitén på köttet vad gäller bland annat fetthalt. The World Cancer Research Fund 
(Världscancerfonden) har satt upp matrekommendationer för att minska riskerna för cancer. Att äta mindre 
energirika produkter, alltså produkter som innehåller en mindre andel fett är en av den (World Cancer Research 
Fund, 2012a). Det finns även starka bevis som sammanbinder rött kött med en större risk för tarmcancer (World 
Cancer Research Fund, 2012b). Att äta mer än 500 gram tillagat rött kött (ca 700 gram rått kött) per vecka kan 
öka risken och de rekommenderar därför inte att man äter mer än den här mängden i veckan. Till rött kött hör 
bland annat nöt, fläsk, lamm och get. Vad som ska tilläggas är att många nyttiga näringsämnen går att finna i rött 
kött, bland annat proteiner, järn och zink. Att planera en varierad diet med mindre mängd rött kött kan dock ändå 
leda till att man får i sig alla de näringsämnen man behöver. Att minska portionsmängderna är ett sätt att uppnå 
detta mål. Mora kommun försöker genom att tillsätta exempelvis grönsaker och linser då man gör grytor att 
minska köttmängden per portion. Vidare är processat kött dåligt ur cancersynpunkt. Kött, vanligtvis rött kött, 
som fått längre hållbarhet genom rökning, härdning, saltning eller tillsatser av kemikalier är starkt länkat till 
ökad risk av tarmcancer. Bacon, skinka, salami och viss korv är exempel på den här typen av produkter och då 
dessa produkter intas är risken för cancer än högre än vid intag av färskt rött kött. Rekommendationerna från 
Världsnaturfonden är att om man är orolig för att utveckla tarmcancer ska man undvika den här typen av 
produkter så mycket man kan (World Cancer Research Fund, 2012b). I kommunens upphandlingar tillhör en 
relativt stor andel kategorin korv, men de försöker att minska den här andelen. 

Baserat på att skolans lunch ska motsvara 30 procent av de totala dagliga intaget (Livsmedelsverket, 2001) kan 
rekommenderad maximal mängd skollunchen ska bestå av beräknas. Det leder till att varje elevs intag per dag 
inte bör överskrida 107 gram (500/7*5*0,3= 107). Varje elev äter per vecka 182 gram rött kött (nöt+fläsk+färs) 
(Tabell 2). Det är en stor andel mer än vad Världscancerfonden rekommenderar om man vill undvika 
tarmcancer. Det kan dock diskuteras om 30 procent av de dagliga köttintaget kommer ifrån lunchen trots att 
energiintaget gör det. Det kan vara så att mindre mängd kött äts vid andra tillfällen på dagen och att en 
lunchmåltid därför innehåller en relativt stor andel kött. Det skulle leda till att köttintaet är mer relaterat till 
rekommendationerna.  

Vidare visar studier att det inte enbart är vilken typ av kött man äter som spelar roll utan även hur köttet är 
producerat. Fettinnehållet i kött har på senare tid varit mer och mer omdiskuterat då det kan relateras till en 
högre risk för människor att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Relationen mellan omättat och mättat fett är 
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viktig och det har visat sig att nötkött naturligt innehåller tämligen mycket mättat fett (Scollan, et al., 2005). 
Enligt Enfält et al. (2006) behöver vi istället öka vårt intag av omättat fett och då framförallt de nyttiga omega3-
fettsyrorna. Jordbrukets utveckling har lett till att djur- och människors föda blivit alltmer baserad på 
spannmålsprodukter vilka innehåller stora mängder av de mindre hälsosamma omättade omega 6-fettsyrorna. 
Djur uppfödda på spannmålsprodukter sätter därför i regel mindre gynnsamt fett. Om de istället föds upp på bete, 
eller vallfoder som innehåller stor andel omega 3- fettsyror skulle det leda till en annan fettsammansättning i 
musklerna. Studien visar att kvoten mellan omega 6- och omega 3- fettsyror var lägre då djuren var uppfödda på 
bete än kraftfoder. Man såg vidare att det här djuren ansatte mer fleromättat fett än den andra gruppen. Det kan 
därför anses mer hälsosamt att äta beteskött än kött från djur uppfödda på kraftfoder (Enfält , et al., 2006). 

Kvalitet/Spårbarhet/Livsmedelssäkerhet 
I kommunen ställs krav på leverantören att denne ska kunna lämna information om i vilket land djuret är fött, 
uppfött och slaktat. Det här kravet gör att kommunen kan försäkra sig om vilken miljö- och djurlagstiftning som 
gäller i det land djuret kommer ifrån. Idag finns inom EU obligatoriska krav för att nötkött måste vara 
ursprungsmärkt. Vidare kan det i Sverige, då det här produceras i princip salmonella fria livsmedel, ställas krav 
på att kött som importeras är fria från salmonella. Det kan ställas krav på att det här kontrolleras i exportlandet 
innan köttet förs in i Sverige (Miljöstyrningsrådet, 2013). Den undersökta kommunen har vidare satt upp regler 
för att antibiotika enbart får användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. 
Det här är en viktig aspekt då antibiotikaresistens är ett växande problem i världen idag. Både människor och 
djur påverkas och användningen av antibiotika bör därför användas restriktivt. Att enbart använda antibiotika då 
det är ordinerat leder även till att främja en god djurhållning som förebygger uppkomsten av sjukdomar 
(Miljöstyrningsrådet, 2013). Vidare görs i den undersökta kommunen som nämnts ovan noggranna blindtester 
där smak, konsistens, lukt och utseende samt ev. viktminskning vid tillagning/ varmhållningsegenskaper 
bedöms. Att skolorna serverar till största delen egenproducerad mat (82 %) anses positivt, då det ger större 
kontroll över ursprunget. Det här gäller speciellt efter de omtalade skandalerna med hästkött i färdigprodukter. 
Kostchefen anser att det finns mycket oärlighet i livsmedelsbranschen. Ett exempel är att skolan ville servera 
kycklingpytt som sades vara svensk. Senare kom det dock fram att pytten var svensk, men att kycklingen föddes 
upp i ett annat land.  

Miljöaspekter 

Hållbar mängd 
Den undersökta kommunen arbetar med att minska mängden kött i skolorna. De försöker införa vegetariska 
dagar spritt under terminen, i genomsnitt ungefär varannan vecka. Det handlar om att på ett smidigt sätt försöka 
införa detta så att det blir accepterat. Det gäller att noga välja vilka måltider som kan serveras vegetariska. 
Lasagne är en måltid som är beprövad än så länge liksom soppa, pannkakor och gröt. De försöker även genom 
att tillsätta mer grönsaker och baljprodukter i grytor minska portionsstorlekarna av kött. Det är enligt kostchefen 
svårt att införa dessa dagar, det handlar om acceptans och att människor strävar åt samma håll. Både elever, 
lärare och kökspersonal kan vara skeptiska till att saker och ting inte är som det brukar. Skolan försöker att följa 
livsmedelsverkets rekommendationer för portionsstorlekar, men det handlar om att laga så mycket mat som 
eleverna är villiga och äta. Äter de mycket fisk kan hända ökar de portionsstorleken och vise versa.  

Baserat på matsedeln för vårterminen 2013 beräknades det totala klimatavtrycket per skolvecka per elev till 3,9 
kg CO2e (Tabell 2). Enligt beräkningar ovan (Kap. 4.1.2, Hållbar mängd) ska i överensstämmelse med 
rekommendationer skolans utsläpp endast stå för 1-2 kilo CO2e per skolvecka och kommunen överstiger därför 
de rekommendationer som finns. Utsläppen per skolvecka är beräknade baserat på livsmedelsverkets 
rekommendationer för portionsstorlekar vilka skolorna i kommunen har sagt sig följa. Eftersom skolan dock 
försöker minska portionerna genom att tillsätta baljväxter och grönsaker och genom att erbjuda ett vegetariskt 
alternativ per dag, kan deras utsläpp ligga betydligt lägre beroende på hur mycket vegetariskt eleverna väljer att 
äta (beräkningarna är gjorda på om man äter kött varje dag). Det kan även vara, som nämnts ovan, att 
skollunchen innehåller mer kött än övriga måltider på en dag och att resultatet därför ät missvisande.  
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Tabell 2: Klimatavtryck per elev i åk 4-6 per produkttyp och vecka i Mora kommun (  1 (Livsmedelsverket , 2001) 2 (Röös, 
2012)). 

Råvara Antal ggr/v Portionsstorlek  
(åk. 4-6) (g) 1 

Klimatavtryck  
(kg CO2e/kg produkt) 3 

Klimatavtryck  
(kg CO2e/person/produkt) 2 

Fläskkött 0,8 100 6 0,45 
Nötkött 0,3 100 26 0,91 
Fisk 1,5 125 3 0,55 
Kyckling 0,4 100 3 0,12 
Färs (70/30) 0,9 80 20 1,40 
Korv 0,6 100 7 0,41 
Blodkorv 0,1 150 3 0,7 0,01 
Vegetariska 0,5 60 4 2 0,06 
Totalt: 5,0   3,9 
3Då blodkorv är baserat på restprodukt som i annat fall går till spillo ges denna ett litet klimatavtryck. 
4Vegetariska klimatavtrycket beräknas som ett medel av baljväxter ägg och övriga mejeriprodukter. 
 

Minska svinn/konsumera hela djuret 
Tidigare var det möjligt att ge matrester från skolköken till djur, men det är inte tillåtet längre så skolorna måste 
arbete med svinnet på andra sätt. I Mora kommun finns det ett projekt i kommunens skolor där man försöker 
medvetandegöra mängden svinn hos eleverna. Bland annat kommer gymnasieskolan anordna föreläsningar där 
svinn kommer att diskuteras för att eleverna ska få upp ögonen för problemet. Projektet kommer att pågå under 
en tid och belöning kommer att utdelas om svinnet minskar. Även köken arbetar med att kartlägga var i kedjan 
de kan minska sitt svinn. De kan ta tillvara på rester och reglera mängden överbliven mat genom att anpassa 
mängden de sätter fram till eleverna.  

Vad som vidare är viktigt för att minska det totala svinnet är att konsumera hela djuret. Då kött ska levereras till 
kommunens skolkök ställs generellt väldigt specifika krav på utformningen av köttet. Man vill upphandla 
specifika delar, det ska vara benfritt och i vissa fall strimlat, av viss storlek etc. Det finns även regler för 
maximal fetthalt, att det ska tillhöra en viss fettgrupp och att sammansatta produkter ska har en viss kötthalt. För 
gris finns regler att köttet enbart ska komma från helt kastrerat hansvin eller hongris som inte grisat. Det 
limiterar antalet leverantörer och det är även negativt ur klimatsynpunkt då det är viktigt att konsumera hela 
djuret. Exempelvis nämnde kommunen att de ansåg det svårt att inhandla lamm från lokala leverantörer. Dessa 
ville ofta leverera hela lamm, något som köken inte kunde ta emot. Då man ska konsumera hela djuret gäller det 
även att inkludera inälvsmat. Man kan bland annat äta hjärta, tunga, blod och lever från nötkreatur. Att ta tillvara 
på alla delar av djuret var mycket vanligare förr, rätter så som lungmos, blodpudding, blodpalt, korvkaka och 
leverkorv lagades i mycket större utsträckning. I Sverige är det framförallt lever som används vid matlagningen 
idag (Svenskt kött, 2013). Moras kommun serverar blodpudding i skolorna. Förutom det upphandlas även pölsa 
och leverpastej, men det är i väldigt liten utsträckning och inälvsprodukter skulle kunna användas mycket mer. 
Även höna serveras någon enstaka gång i skolorna. Det här är en restprodukt som ofta bränns upp och annars går 
till spillo. Att konsumera både höna och inälvsprodukter kan därför ses som klimatsmart. 

Välja med omsorg 
Den undersökta kommunen försöker att välja produkter på ett sätt som ger minskad miljöpåverkan. Det leder till 
att de anser att det har försökt komponera matsedeln på ett sätt så att den innehåller mindre mängd nöt och större 
andel kyckling och fisk.  De menar att det ljusa köttet har ett mindre klimatavtryck och att det även är något som 
är omtyckt av eleverna. Att det ljusa köttet har minde klimatpåverkan stämmer även överrens med 
undersökningar som är gjorda (Röös, 2012). Då de väljer fisk köper de enbart in fisk som är producerad på ett 
hållbart sätt och inte har transporteras långa sträckor. Vad som kan diskuteras är idag att det globala 
fiskbeståndet minskar. Det är många hav som är utfiskade och en hållbar fiskepolitik är därför av stor vikt menar 
Epps8. Det finns idag ett ökat intresse för att ansluta sig till olika certifieringar vilket är positivt om de globala 
fiskbestånden ska bibehållas. Om man vill gynna ett gott fiskbestånd kan exempelvis då nötkött inhandlas krav 

                                                           

8 Epps, Minna. Verksamhetschef för Östersjöregionen, Marine Stewardship Council. Stockholm. 2013. 
Inspirationsföreläsning SLU Uppsala den 17 april 
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Figur 2: Fördelningen av olika köttslag i kilo som 
kommunen i studien har angett att de vill upphandla inför 
kommande upphandlingsperiod. 

Figur 3: Relativ andel växthusgasutsläpp de olika 
köttslagen i upphandlingen förorsakar baserat på olika 
produkters klimatavtryck från Röös rapport från 2012.  

 

ställas på att mjölkersättningen till kalvar ska vara fritt från fiskmjöl (proteinkälla) då inga certifieringar finns för 
fisk i foder (Miljöstyrningsrådet, 2013).  

Fördelningen av de produkter kommunen i studien vill upphandla visas i figur 2. Som visas i figuren är de olika 
köttslagen relativt jämt fördelade. Vad som är värt att notera är att till kategorin korv hör all typ av korv, 
oberoende av vad för djurslag. Fisk utgör en stor andel av kosten liksom nöt och korv. Att de vill minska på 
nötköttsmängden och ersätta med kyckling visar inte den här figuren. Vidare köper inte kommunen in något 
lamm- eller getkött. De inhandlar även en ytterst liten del viltkött. Trots att fördelningen av de olika köttslagen är 
jämn kan vi i figur 3 utläsa de relativa växthusgasutsläppen. Vi kan se att kyckling och fisk bidrar med relativt 
lite växthusgaser medan nötköttet har väldigt stor påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan har även en policy att inhandla viss procent ekologiska varor. Vid den senaste undersökningen användes 
27 procent av den totala budgeten till att inhandla ekologiska livsmedel (alla livsmedelsprodukter). Enligt 
beräkningar baserade på upphandlingsspecifikationen av kött vill kommunen upphandla 30 procent ekologiskt 
kött. Ekologiska varor kan vara av positiv bemärkelse då fodret som använts inte får innehålla GMO-grödor och 
måste vara odlat utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Den ekologiska produktionen ställer även högre krav 
på en god djuromsorg (Miljöstyrningsrådet, 2013).  
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