
Nötkött och klimatpåverkan 
Man ska inte äta kött på grund av klimatpåverkan. Motivet är att det går åt mycket mer 
energi att producera kött än att producera grönsaker. Speciellt illa är det beträffande 
nötkött. Jag ska gå genom en artikel i detta ämne och visa att det inte gäller generellt. 
Artikeln heter ”Greenhouse gas emissions from beef production systems in Denmark 
and Sweden” och är publicerad Livestock science, April 2015. I artikeln konstaterar 
man att boskapsskötsel står för 18% av totala globala utsläpp av växthusgaser men det 
är stora variationer i miljöbelastning för olika utfordringssystem. Man studerar typiska 
sätt att producera nötkött i Sverige och i Danmark. Transporter ingår inte i studien, inte 
heller byggnader, veterinärer och uppvärmning. Marken gödslas med konstgödning, 
vars utsläpp minskas med naturgödseln. Man tar hänsyn till ändrad markanvändning p 
g a foderodling vilket är ganska ovanligt. Det innebär att betesmarken antas kunna an-
vändas för andra ändamål om än inte på samma ställe. Ett exempel är att urskog i Ama-
zonas huggs ner för odling av sojabönor till kraftfoder.  

Man går genom 9 typer av nötköttsproduktion och de utsläpp de genererar (tabell 1). 
T.ex. antas en stut av mjölkras ge ett totalt utsläpp av 74,5 g CO2/kg kött och av en kött-
djursras blir det 100,4 kg CO2/kg kött. Utsläppen är angivna i CO2-ekvivalenter, där ut-
släppen är omräknade till utsläpp av CO2. Beräkningarna är mycket noga redovisade 
och det finns ingen anledning att ifrågasätta dem. Däremot kan man ifrågasätta en del 
antaganden! 

Sort Tjur Tjur Tjur Tjur Stut Stut Köttdjur Köttdjur Köttdjur 
Slakttid 9 9,4 11,5 19 25 25,4 Intensiv Intensiv Extensiv 
Land SE DK DK SE DK SE DK SE DK 
CF per kilo kött 9 8,9 9 11,5 16,6 17 23,1 25,4 29,7 
Landpåverkan 9,4 10,3 11,5 20,1 17,3 57,5 46,2 75 155,2 
Totalt 18,4 19,2 20,5 31,6 33,9 74,5 69,3 100,4 184,9 

Tabell 1. Utsläpp vid olika utfordringssystem 
 

Det första gäller markanvändningen. Svenska kor går ute på bete minst halva året och 
de äter i huvudsak grovfoder, som kommer från vall. I artikeln påpekas att det finns 
mark som bara kan användas till bete och detta gäller för naturbeteskött. I dessa fall är 
det ingen ändrad markanvändning och landpåverkan blir noll. Detta gör att utsläppen 
minskas till 17 g CO2/kg kött resp 25,4 g CO2/kg kött, alltså väsentligt mindre än vad 
som är fallet med importerat kött. 

Sort Tjur Tjur Tjur Tjur Stut Stut 
Slakttid 9 9,4 11,5 19 25 25,4 
Land SE DK DK SE DK SE 
CF per kilo kött 9 8,9 9 11,5 16,6 17 
Landpåverkan 9,4 10,3 11,5 20,1 17,3 57,5 
Totalt 18,4 19,2 20,5 31,6 33,9 74,5 
Utsläpp/tid 1 0,95 0,78 0,61 0,66 0,67 

Tabell 2. Utsläppen fördelade på tid 
 



Man brukar jämföra nötkött med annat kött. En kyckling beräknas ge utsläpp på 6,9 g 
CO2/kg kött. Men man tar inte hänsyn till tiden. En broiler blir 6 veckor. Det ger ett år-
ligt utsläpp av 59.8 g CO2/kg kött. En stut blir 25,4 mån gammal och det ger (för natur-
beteskött) ett årligt utsläpp på 0,67 g CO2/kg kött. För köttdjur blir motsvarande siffra 
2,12 g CO2/kg kött. Alltså är nötkött en alldeles utmärkt kolsänka (Tabell 2)! 

Men det räcker inte med det. Enligt Greppa Näringen är ca 2/3 av kons utsläpp metan, 
som har 34 ggr högre påverkan än CO2 (se diagram 3 nedan). Men metan bryts ner på 
8 år, medan CO2 stannar kvar tusentals år! Huvuddelen av de andra utsläppen är CO2  
och N2O (lustgas) från gödsling och bearbetning av marken. Vid naturbete sker inget av 
detta. Om vi håller oss till svenskt nötkött och då speciellt naturbeteskött kan vi med 
gott klimatsamvete äta våra biffar! Att man av andra anledningar inte äter kött är helt i 
sin ordning och ska respekteras. Men importerat nötkött ska man se upp med! 

 


