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Ingen klimatbov. Mitt syfte är inte att gynna köttindustrin utan att uppmana politiker och miljörörelser att flytta
fokus från kött till fossila utsläpp, skriver Gustav Melin.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Byt fokus till fossila utsläpp
Debatt • Kor bidrar inte till klimatförändring, men med fossil metan är det

annorlunda. Min förhoppning är att vi ska flytta fokus från kött till fossila utsläpp, då

kan vi göra verklig klimatnytta, skriver Gustav Melin, vd Svebio.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

 09:00 - 5 mar, 2018

Slutreplik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se
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Bli prenumerant här

Köttet och klimatet, 24 & 28/2

Fredrik Hedenus menar att jag har rätt om att fossila utsläpp är orsak till
klimatproblemen men fel därför att korna bidrar till klimatförändringarna. Jag menar
att skälet till klimatförändringarna är att halten växthusgaser ökar i atmosfären.

Jag beskriver i min artikel att när köttproduktionen sker med förnybar energi, leder
detta visserligen till utsläpp av metan men inte till en ökande halt i atmosfären. Kornas
förnybara metanutsläpp är lika stort hela tiden och bryts ner i samma takt som det
bildas. Därför ger förnybar köttproduktion inte heller en klimatförändring. Fossil
metan är annorlunda, det har exakt samma värmande effekt som metan från kor men
är utöver kornas konstanta metanutsläpp och ackumuleras slutligen som koldioxid i
atmosfären och orsakar därmed klimatförändring.

”De senaste 50 åren har avkastningen per hektar i
jordbruket ökat snabbare än befolkningstillväxten.

Som jag uppfattar Fredrik Eriksson håller han med om att köttproduktionen inte spelar
stor roll för klimatet. Han menar dock att köttproduktionen behöver minskas av andra
miljöskäl. Jag tycker att Eriksson har värdefulla synpunkter även om jag har större tro
till ett modernt miljövänligt jordbruk inom planetens gränser.

Det är viktigt att veta att de senaste 50 åren har avkastningen per hektar i jordbruket
ökat snabbare än befolkningstillväxten. Till en början fanns DDT, kvicksilverbetning
och ohämmad kvävegödsling men metoderna har blivit bättre med tiden. Avkastningen
har ökat på grund av bättre markbearbetning, dränering, ogräskontroll, kontrollerad
gödsling och växtförädling. Många av åtgärderna har ingen särskild eller till och med
positiv miljöpåverkan.

Sluta utvinna olja och gas
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Utvecklingen innebär att vi år för år behöver allt mindre odlingsareal till att mätta
världens befolkning. Liksom i andra branscher kan jordbruket utvecklas med modern
teknik och metoder som är mer hållbara än i dag. Ibland låter det som att vi tror att hög
avkastning orsakar att marken förstörs och beror på miljöfarlig odling. Men god tillväxt
beror i första hand på att plantan mår bra och är frisk. Näringsämnen ska återföras till
marken i ett miljövänligt kretslopp.

”Varför inte exempelvis begära av Norge att de slutar
utvinna olja och naturgas och framförallt inte borrar
efter olja i Arktis. Då gör svenska politiker verklig
klimatnytta.

Jordbrukets framtida utveckling är emellertid en annan diskussion än köttets
klimatpåverkan. Personligen anser jag att jordbruket skulle vinna på att bli mer
evidensbaserat och bör lära av hur man arbetar med vetenskap inom medicin. Om
jordbruket fortsätter att utvecklas som hittills kommer vi att frigöra stora arealer för
exempelvis att odla energi. Som vd på Svebio var inte syftet med debattartikeln att
gynna köttindustrin utan att uppmana politiker och miljörörelser att flytta fokus från
kött till fossila utsläpp. Varför inte exempelvis begära av Norge att de slutar utvinna olja
och naturgas och framförallt inte borrar efter olja i Arktis. Då gör svenska politiker
verklig klimatnytta.

Gustav Melin

vd Svebio

Ämnen i den här artikeln

Köttet och klimatet

Växthusgaser

Fossila utsläpp

https://www.gp.se/om/K%C3%B6ttet+och+klimatet
https://www.gp.se/om/V%C3%A4xthusgaser
https://www.gp.se/om/Fossila+utsl%C3%A4pp
https://www.gp.se/
https://www.gp.se/debatt/byt-fokus-till-fossila-utsl%C3%A4pp-1.5251807#
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Metan

Koldioxid

Kossor

Gustav Melin

Läs mer Debatt: Köttet & Klimatet

"Både rätt och fel om kor och klimatet"
DEBATT • Kor bidrar till klimatförändringarna, att äta mindre kött bidrar till lösningen, skriver
forskaren Fredrik Hedenus.

Att kor rapar och fiser metan är inte problemet
DEBATT • En kost som innefattar kött sätter generellt större press på miljön på grund av ett enkelt
biologiskt faktum: djur är ine!ektiva. Endast en bråkdel av de kalorier som kon äter omvandlas till kött
och mjölk, skriver miljövetare Fredrik Eriksson.

Ät kött med gott samvete
DEBATT • Kossan är ingen klimatbov, skriver Gustav Melin, Svenska Bioenergiföreningen.

Läs mer

 Dela   Dela

https://www.gp.se/om/Metan
https://www.gp.se/om/Koldioxid
https://www.gp.se/om/Kossor
https://www.gp.se/om/Gustav+Melin
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=127132083971185&display=popup&href=http%3A%2F%2Fwww.gp.se%2F1.5251807
https://twitter.com/intent/tweet?text=Byt+fokus+till+fossila+utsl%C3%A4pp&url=http%3A%2F%2Fwww.gp.se%2F1.5251807&via=goteborgsposten
https://www.gp.se/debatt/b%C3%A5de-r%C3%A4tt-och-fel-om-kor-och-klimatet-1.5235402
https://www.gp.se/debatt/att-kor-rapar-och-fiser-metan-%C3%A4r-inte-problemet-1.5234852
https://www.gp.se/debatt/kossan-%C3%A4r-ingen-klimatbov-%C3%A4t-k%C3%B6tt-med-gott-samvete-1.5221049
https://www.gp.se/artikelserie/Debatt%3A+K%C3%B6ttet+%26+Klimatet
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Bild: Stefan Bennhage

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Värna skattebaserad sjukvård bättre än idag
Debatt • Regeringen trycker på gaspedalen mot ökad privatisering och ökad

ojämlikhet i vården. Vänsterpartiet vill göra tvärtom, skriver bland andra Karin Rågsjö

(V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

 05:10 - 30 jun, 2019

Sjukast först. Så står det i portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen. Men stämmer
det med de privata sjukförsäkringarna och den ökade privatiseringen, som den sittande
regeringen inte verkar ha några problem med? Regeringen trycker tvärtom på
gaspedalen mot ökad privatisering och ökad ojämlikhet i överenskommelsen med sina
nya samarbetspartier Centern och Liberalerna.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bli prenumerant här

Statistiken visar att medellivslängden ökat mest för dem med eftergymnasial utbildning
och minst för dem utan. Och det är en grupp som till och med sänkt sin medellivslängd:
kvinnor som börjat jobba direkt efter grundskolan.
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Kvinnor ur arbetarklassen betalar i dagens tydligt ojämlika samhälle alltså med sämre
hälsa och kortare liv. Det här borde vara helt oacceptabelt för alla partier som säger sig
föra vanligt folks talan, men den tydliga ojämlikheten i hälsa är det nu enbart
Vänsterpartiet som bryr sig om.

Här är några av våra viktigaste förslag för att få slut på ojämlikheten i hälsa:

l Regelbundna kostnadsfria hälsoundersökningar ska erbjudas dem som inte själva går
till vården. Efter den första kontakten ska patienten kunna få kontakt med rätt
behandlare för sina behov. Ibland kan det vara en psykologkontakt, en annan gång
sjuksköterskerådgivning. Det kan rädda liv.

l Betydande resurstillskott för personalsatsningar i hela landet. Vi har ingen vårdkris
utan en personalkris. Det är inte kömiljarder eller skattesänkningar som kommer att
minska köerna och öppna vårdplatserna. Högre löner, förkortad arbetstid, bättre
arbetsmiljö. Det är de kraven som ställs från professionen. Det är även vänsterns krav.

l Andel vårdplatser per 1000 invånare måste öka. Sverige ligger nu väldigt lågt med ca
2,2 vårdplatser per 1000 invånare. Tyskland har som jämförelse över 4,5 vårdplatser
per 1000 invånare. Även om vi öppnar alla stängda vårdplatser idag har vi ändå för få.
Detta handlar om brist på sjuksköterskor – en brist som påverkar patientsäkerheten.

l Säkerställ god och likvärdig vård för alla i Sverige. Skillnaderna mellan regionerna är
för stora vad gäller innehåll, struktur och vård. I de stora, och samtidigt rikaste,
regionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, kommer det under sommaren att
saknas cirka 2000 vårdplatser på grund av destruktiv personalpolitik. Vården kostar
samtidigt mer i glesbygden, på grund av demografin och avstånden. Människor i
glesbygdskommuner och utsatta stadsdelar i storstäderna har sämre hälsa än
genomsnittet medan boende i rika kommuner runt storstäderna har bättre hälsa. Trots
mångdubbelt högre ohälsotal är vårdresurserna i utsatta områden ofta sämre. Vi vet
även att friska människor i storstadsregionerna tenderar att vara de personer som
använder vården och dess resurser mest.

l Regeringen bör utreda vårdbehov i regionerna för att kunna skapa en mer träffsäker
ekonomisk styrning. Vi måste hindra en än mer ojämlik hälso- och sjukvård från att
växa fram i Sverige.
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l Se över hur det fria vårdvalet och etableringsfriheten påverkar tillgänglighet och
organisering av sjukvården och jämlikheten. Prioriteringar i vården ska bygga på alla
människors lika värde och resurserna bör fördelas efter behov. Det finns många privata
utförare av vård som också har möjlighet att ta in sjukförsäkringspatienter.

”Vi befarar att vi i högt tempo lämnar en jämlik sjukvård
bakom oss och istället hamnar i en tudelad sjukvård
som prioriterar dem med störst plånbok. Vänsterpartiet
vill i stället styra mot ökad jämlikhet och färre
privatiseringar.

Vårdbolagen och försäkringsbolagen hänger ihop och förser varandra med patienter.
Det riskerar att leda till en urholkning av principerna för vården. Vänsterpartiet vill
utreda näringslivets, försäkringsbolagens och vårdbolagens inflytande på hälso- och
sjukvården samt hur hälso- och sjukvårdslagens intentioner kan garanteras och
patientsäkerheten bibehållas.

Vi befarar att vi i högt tempo lämnar en jämlik sjukvård bakom oss och istället hamnar i
en tudelad sjukvård som prioriterar dem med störst plånbok. Vänsterpartiet vill i stället
styra mot ökad jämlikhet och färre privatiseringar. Då måste vi värna vår
skattebaserade Hälso- och sjukvård betydligt bättre än idag. Det vill även majoriteten
av befolkningen. Lyssna på dem i stället för vårdföretag och försäkringsbolag.

Karin Rågsjö

vårdpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Sara Svensson

regionråd i opposition, Skåneregionen V

Jonas Lindberg
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Grundades 1813 som Göteborgs-Posten.

Ansvarig utgivare: Christofer Ahlqvist

hälsopolitisk talesperson för V i region Stockholm

Eva Olofsson

regionråd i opposition, Västra Götalandsregionen, V

Ämnen i den här artikeln

Sjukvård Följ

 Dela   Dela
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