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Klimatpåverkan från svenska 

koster

Källa: Röös et al. 2015. Evaluating the sustainability of diets–combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & Policy 
47:157-166 
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Stor skillnad mellan länder!

Source: Behrens et al (2017) Evaluating the environmental impacts of dietary recommendations



Stor potential att minska 

utsläppen med förändrad kost

Source: Röös et al. (2017) Greedy or needy? Land use and climate impacts of food in 2050 under different livestock futures. GEC. 

Mitigation option:
Reduction in land 

use (%)

Reduction in GHG 

emissions (%)

Food waste 

reduced by 50%
11 9

Yield gaps closed 

by 50%
15 1

Dietary shift to a 

plant-based diet
64 73



Vad händer då med de svenska 

naturbetesmarkerna?

Foto: Adam Arnesson.



Tänk dig följande system:

• Betesmarkerna används för kött- och mjölkproduktion

• Grisar och fågel föds upp på restprodukter

• Åkermarken ska användas för i första hand mat, men även  
vinterfoder till betesdjur och foder för att kunna utnyttja 
restprodukterna behövs

• Kosten ska vara näringsriktig (enligt NNR)

• Kosten får inte ta mer än 0,21 hektar åkermark per person i anspråk 
-> vi ska producera mat åt 13,5 miljoner människor från svensk mark

• Allt utom kaffe, te, tropiska frukter och nötter produceras i Sverige

• Förnybar energi (biogas) till jordbruket produceras från gödsel, 
matavfall och vall

Källa: Röös et al. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. 



Alltså: vi begränsar 

djuruppfödningen till ”rester”

Bild från: van Zanten H, Herrero M, Van Hal O, Röös E, Muller A, Garnett T, Gerber PJ, Schader C, De Boer IJM (2018) Defining a land boundary for livestock production. 
Global Change Biology, 24(9):4185-4194.. 



Hagmarkerna utnyttjas till 

extensiv mjölkproduktion

• Mjölkkor, stutar och kvigor betar på 
naturbeten

• Nötkreaturen äter (nästan) bara 
gräs

• Det mesta av restprodukterna går 
till grisar

Källa: Röös et al. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. 



Kosten under en vecka skulle 

då ut så här:

Källa: Röös et al. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13. 



Bioenergi från vall, gödsel och 

matrester ger ett fossilfritt 

jordbruk

”Sparad” mark, 

gödsel och matrester



Hur stor blir då klimatpåverkan?

Källa: Röös et al. 2015. Evaluating the sustainability of diets–combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & Policy 47:157-166 
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Omställning i praktiken -

Jannelunds Gård

” Djur fyller en central plats på 

Jannelunds Gård idag, och kommer 

att fortsätta göra det på ett eller 

annat vis. Men istället för att 

rationalisera och utöka vår

djuruppfödning ser vi odling av 

växtprotein för humankonsumtion 

som en stor möjlighet. Under

2016 genomför vi”



Slutsatser

• Genom en relativt liten förändringen av gårdens 
grödor (vall och bete dominerar fortfarande 
markanvändningen) produceras betydligt mer mat 

• Dubbelt så många människor per hektar kan försörjas

• Klimatpåverkan per kcal minskar också med mer än 
hälften

• Många hinder finns för att realisera detta i stor skala



Tack!
elin.roos@slu.se


