Framtidens nötkött
– ett projekt för gott, näringsrikt och hållbart nötkött

Bakgrund
Dagens globala livsmedelssituation är inte hållbar av två skäl. För det
första är fördelningen av maten ojämlik och för det andra tillverkas
livsmedel – och i synnerhet kött – med ohållbara metoder. Nötköttet har
kommit i särskilt fokus genom sin starka koppling till klimatpåverkan.
Samtidigt blir vi allt fler människor som ska dela på jordens begränsade
resurser.

Gigantiska utmaningar
År 2050 beräknas vi vara hela 9 miljarder människor,
jämfört med dagens dryga 7 miljarder. För att alla då ska
kunna äta sig mätta av god, nyttig och hållbart producerad mat står vi inför stora utmaningar. FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation FAO beräknar att om vi ska
fortsätta att producera och konsumera mat som idag
krävs det att världens matproduktion ökar med 60
procent.

den svenska produktionen av nötkött minskar. Därför
tvingas vi importera runt hälften av nötköttet från
framför allt Tyskland, Irland, Nederländerna, Danmark,
Brasilien och Uruguay.

Nötkött och mjölk hänger
ihop

Den svenska produktionen av nötkött är starkt integrerad med mjölkproduktionen – hela 65 procent av
nötköttet kommer därifrån i form av mjölkkor som tas ur mjölkproduktion
och mjölkkornas kalvar.
Resterande 35 procent
Hållbar nötkötts- består av nötkreatur av
produktion
köttras. För att produktionen av nötkött ska
bli hållbar krävs därför
Mat för 9 miljarder
också att mjölkpromänniskor
duktionen blir det.

Samtidigt vet vi att de globala hållbarhetsutmaningarna med dagens produktion är
gigantiska i form av jorderosion och
förluster av näringsämnen från
matjorden,
klimatförändringar, dålig djurvälfärd, usla arbetsvillkor, förlorad biologisk
mångfald, giftiga kemikalier,
800 miljoner undernärda och
1 miljard övernärda människor, utfiskade hav och begränsad tillgång till det livsnödvändii ett välmående samhälle
ga gödselämnet fosfor.

Framtid även
med nötkött

I ett framtida hållbart samEtt sätt att hantera det här dileminom planetens gränser
hälle
kommer vi sannolikt att
mat är att vända på perspektivet, stäläta
nötkött,
men i mindre utla oss i framtiden och fråga oss: Hur ser
sträckning. Ett grundläggande skäl
det ut när vi producerar bra mat som räcker
till
att
nötkreaturen finns kvar är att de
till 9 miljarder människor och som samtidigt pro–
till
skillnad
från
oss människor – kan äta gräs.
duceras på ett sätt som håller sig inom planetens gränser
De kan på så sätt hjälpa oss att beta marker som är
och följer dess spelregler? Det är den utgångspunkt som
olämpliga för direkt mänsklig matproduktion och bidrar
projektet Framtidens Nötkött har tagit när det gäller
därmed indirekt till vår livsmedelsproduktion.
nötkött.

Få äter mycket kött
Under de senaste 50 åren har den globala produktionen
av nötkött fyrdubblats och mjölkproduktionen dubblerats. Sambandet är tydligt mellan ökad inkomst och
ökad köttkonsumtion. I Sverige äter vi idag mer nötkött
än tidigare, 25 kilo per person varje år, samtidigt som
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Några andra fördelar är att betande nötkreatur ökar den
biologiska mångfalden och bevarar kulturlandskapet.
Dessutom visar resultat från projektet Framtidens
Nötkött att det i en framtid är fullt möjligt att framställa
gott nötkött med metoder som håller sig inom planetens
gränser och följer dess spelregler.

”Vår konsumtion av nötkött är en av
våra stora utmaningar för en hållbar
livsstil. Genom att engagera oss i
Framtidens Nötkött har vi fått en ökad
förståelse för nötköttsproduktionens
nuläge. Vi har också tillsammans med
olika intressenter i värdekedjan hittat
nya lösningar för ökad hållbarhet.”

”Var ligger de gordiska knutarna när
det kommer till hållbart nötkött? Vilken
del i produktionskedjan är påverkbar?
Genom att undersöka dessa mycket
komplexa sammanhang har vi fått
svar på många frågor om hur vi kan
påverka produktionsmetoderna av
nötkött. Den här gedigna kunskapsbasen kring hållbar nötköttsproduktion
kommer tillsammans med ett hållbart
konsumtionsbeteende av nötkött vara
avgörande i framtiden.”

Camilla Välimaa, senior rådgivare på
Det Naturliga Steget

Carolina Sachs, generalsekreterare i Antonia
Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och
Utveckling
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Projektet
Framtidens Nötkött är ett projekt som samlar aktörer från lantbrukarens
jord till konsumenternas bord för att kartlägga hållbarhetsrelaterade
styrkor och svagheter i det svenska nötköttets värdekedja. Med hjälp av
förslag på inköpskriterier vill vi bidra till att skapa framtidens nötkött – ett
kött med bättre smak, högre kvalitet och som är mer ekonomiskt, socialt
och ekologiskt hållbart.

Gemensamma krafter
Inköpare och hållbarhetschefer från de olika organisationerna (se nedan) har arbetat tillsammans, under ledning av Det Naturliga Steget, för att komma fram till vad
som är ett hållbart nötkött och hur det går att omsätta i praktiken. Under 2012 och 2013 har fokus legat på
att skapa en helhetssyn. Framöver kommer deltagarna
i projektet att jobba med konkreta åtgärder där de gör
allra störst nytta.
Vi valde att börja på hemmaplan med att undersöka
svenskt konventionellt producerat nötkött sett ur ett
globalt perspektiv. Syftet har varit att lära oss hur en
hållbar nötköttsproduktion ser ut och ta fram förslag
på inköpskriterier för att hjälpa inköpare ta steg i den
riktningen.

Unikt helhetsgrepp
Uppfödningen är det led i nötköttets värdekedja som
har den klart största negativa påverkan på en hållbar
utveckling. Därför har vi valt att fokusera på det ledet
i analysen.
För att kunna ställa oss i framtiden och beskriva
en hållbar nötköttsproduktion har vi utgått från
etablerade ramverk för hållbarhet: Det Naturliga
Stegets hållbarhetsprinciper, planetära gränsvärden

Deltagande organisationer
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från Stockholm Resilience Centre, FN:s mänskliga
rättigheter, ILO-konventioner om arbetsvillkor och
OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) definition
av djurvälfärd. I det här sammanhanget är ekonomisk
lönsamhet en självklarhet för att möjliggöra en
utveckling.
Att ta ett så här heltäckande grepp om nötköttet uppfattar vi är unikt.

”Max har tagit initiativet till
Framtidens Nötkött eftersom
nötkött inte bara är vår –
utan hela samhällets – största
utmaning. Det har varit viktigt
för oss att sammanföra fakta
kring nötköttsproduktionen som
i sig har en hög komplexitet. Max
vill helt enkelt bidra till att hitta
lösningar, istället för att acceptera
att vi är en del av problemet.”
Pär Larshans, hållbarhetschef på Max
Hamburgerrestauranger

Utifrån den här givna hållbarhetsramen har
vi analyserat olika aspekter av hållbarhet som
finns inom uppfödningen av nötkreatur på ett
internationellt plan. Vi har endast använt oss
av vetenskapliga referenser och vedertagna
källor för att skapa en så faktabaserad och neutral målbild som möjligt. Den breda analysen
har därefter mynnat ut i 15 sakfrågor som är
avgörande för att nå en hållbar nötköttsproduktion.

Vår metod i tre enkla steg
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Expertgranskad
nulägesanalys
Dessa sakfrågor har legat till grund för vår
nulägesanalys av svenskt nötkött, som visar
läget och hur långt det är kvar till full hållbarhet
för varje sakfråga på en given skala. För att
skapa ett ännu bättre beslutsunderlag har vi
därefter arrangerat ett så kallat Delfi-möte
där 25 utomstående experter deltagit för att
gå igenom våra bedömningar och vid behov
revidera dessa. Resultatet av analysen visas på
nästa uppslag.

Hur ser en hållbar nötköttsproduktion ut?
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Hur når vi hållbarhet?
Vilka inköpskriterier
kan ta oss dit?

4
5
6
7
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Hur ser produktionen ut idag?
Var på skalan befinner vi oss?

8
9
10
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Hållbarhetsskala

Faktabaserad målbild

Viktiga resultat
Vi presenterar här en sammanfattning av resultatet från nulägesanalysen av
den svenska nötköttsproduktionens totala hållbarhetspåverkan. Var och en
av de 15 sakfrågorna är bedömda på en skala från 0 till 10 – där 0 står för
full hållbarhet och 10 för värsta hållbarhetspåverkan. Skalan är satt så att all
världens nötköttsproduktion ska kunna bedömas på den.

I och med att påverkan från produktionen av nötkött
skiljer sig åt beroende på produktionsform har den
delats in i tre olika kategorier: stallbaserad, betesinriktad
och mjölkko. För mjölkkon har påverkan som hör till
mjölkproduktionen dragits bort. En kalv kan börja sitt
liv i en betesinriktad produktionsform för att sedan

tillväxa i en annan fram till slakt. På så sätt går det att räkna
på vilken hållbarhetspåverkan som ett djur har haft under hela
sin livslängd. En lantbrukare kan ha flera produktionsformer.
Den som önskar kan få tillgång till den fullständiga analysen, se
information på baksidan.

1. Djurvälfärd
2. Livsmedelssäkerhet

15. Klimatpåverkan

3. Arbetsvillkor

14. Försurande
ämnen

4. Landsbygdsutveckling
och kulturtjänster

13. Kväve
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5. Rätten till
mat och vatten
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11. Kemikalier

6. Markanvändning
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10. Kadmium
9. Vatten

8. Biologisk mångfald

Mjölkko
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7. Jorderosion

5

Stallbaserad uppfödning

0
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Betesinriktad uppfödning

Hur ser
hållbarhet
ut?
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Djurvälfärd

Livsmedelssäkerhet

Arbetsvillkor
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Landsbygdsutveckling och
kulturtjänster

Rätten till mat
och vatten

Markanvändning

Jorderosion

Resurseffektiv produktion, resurser används
så att rent vatten och
mat räcker till alla.

Ytan uppodlad åkermark håller sig inom
det planetära gränsvärdet
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Biologisk
mångfald

Vatten

Kadmium

Kemikalier

Effektiv och rättvis
användning av färskt
yt- och grundvatten

Metallen sprids inte
vid odling av fodergrödor genom användning av mineralfosfor
eller stallgödsel

Förebyggande
metoder mot växtskadegörare används
utan att bidra till att
ämnen systematiskt
ökar i naturen

12

13

14

15

Fosfor

Kväve

Klimatpåverkan

Begränsad naturresurs
som cirkulerar i slutna
kretslopp, minimerat
läckage, minsta möjliga
nytillförsel

Resurseffektiv användning av näringsämnet
kväve, minimerat
läckage

Försurande
ämnen

God landsbygdsutveckling, bevarande
av odlingslandskapets
kulturvärden

I marker som berörs
behålls eller ökar den
biologiska mångfalden

God djurhälsa, god utfodring, god inhysning,
avel för hållbara djur,
naturligt beteende

Lågt smittryck av
sjukdomar/smittämnen
som kan spridas mellan
djur och människor, låg
användning av antibiotika, säkra livsmedel och
fodermedel

Utsläpp från förbränning av fossila bränslen,
kvävegödsling, ammoniakavgång från stallgödsel är inom gränsen
för vad planeten tål
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Rättvis ersättning,
rätt att organisera sig,
säker arbetsmiljö

Marken behandlas så
att markämnen, humus och näringsämnen stannar kvar

Minimerade metangasutsläpp från djurens
ämnesomsättning,
minimerade utsläpp
från foderproduktion
och gödselhantering,
enbart förnyelsebar
energi, optimerad kolinlagring i marken

Några exempel på sakfrågor …
… där det är riktigt bra idag
Djurvälfärd
Området regleras till stor del av svensk djurskyddslagstiftning. Sverige har en låg användning av antibiotika
och resistenta bakterier är ovanliga. Betesgång är särskilt
positivt för den viktiga klövhälsan. Mycket små mängder
kraftfoder inverkar gott på djurens matsmältning och
hälsa.
Betesinriktad

Livsmedelssäkerhet
Sverige håller en hög livsmedelssäkerhet genom att exempelvis endast tillåta receptföreskriven användning
av antibiotika för behandling av sjukdom. Risken för
smittspridning av sjukdomar/smittämnen mellan djur
och människa är ovanligt låg i Sverige framför allt när det
gäller salmonella, men även för BSE (galna ko-sjukan)
och ehec. Det finns mycket låg förekomst av oönskade
ämnen i foder och livsmedel.
Betesinriktad, Stallbaserad, Mjölkko

Biologisk mångfald
Nötkreatur inom den betesinriktade produktionsformen betar våra svenska naturbetesmarker och bidrar till
den biologiska mångfalden.
Betesinriktad

Vatten
I Sverige har vi god tillgång på sötvatten för odling. Bevattningen av fodergrödor i Sverige är också försvinnande
liten. Inte heller importerad soja eller palmkärnexpeller
(PKE) anses bli bevattnad i någon större omfattning.
Betesinriktad, Stallbaserad, Mjölkko

”Vi har insett att nötkött är en komplex fråga. Det kommer att krävas
mycket av samtliga aktörer i varuförsörjningskedjan om det verkligen
ska hända något positivt i frågan.”
AnnaLena Norrman, miljö- och
kvalitetschef på Martin & Servera
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… där det behövs mer
åtgärder
Kemikalier
Fodret som mjölkkor och nötkreatur i den stallbaserade
produktionen får baseras relativt mycket på svenskt
spannmål och svenska proteingrödor som är
behandlade med bekämpningsmedel. Även en större
mängd soja och PKE används. I Brasilien, där soja odlas,
ökar användningen av flertalet bekämpningsmedel
som är förbjudna i Sverige. En del av de här preparaten
förekommer också inom palmoljeproduktionen där PKE
kommer ifrån.
Mjölkko, Stallbaserad

Kväve
Mjölkkor och nötkreatur i den stallbaserade
produktionen är beroende av stor andel odlade
grödor såsom vall, spannmål och protein
grödor. Dessa kräver tillförsel av kvävegödselmedel –
antingen i form av stallgödsel eller mineralgödsel – vilket
i dagsläget medför läckage av näringsämnen som bidrar
till övergödning.
Mjölkko, Stallbaserad

Klimatpåverkan
Nötkreatur i den betesinriktade produktionen har den
allra största påverkan på klimatet, jämfört med de andra produktionsformerna, genom metangasutsläpp från
matsmältning. Orsaken är att dessa betande nötkreatur
får leva lite längre för att de ska hinna växa till sig på ett
mindre näringsrikt foder.
Betesinriktad

”Det går att komma en bit på vägen med val av produktionsmetoder,
men det allra viktigaste är att minska vår konsumtion av nötkött. Att
äta nötköttsprodukter av högre kvalitet, men i mindre mängd skulle
kunna vara en väg att gå.”
Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood
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Övergripande slutsatser
Här är de generella slutsatserna från projektet Framtidens Nötkött när det
gäller hållbarhetsutmaningar för svensk nötköttsproduktion.

Sojans monokulturer måste
åtgärdas

Mer kunskap behövs om
djurvälfärd

Dagens sojaodling är långt ifrån hållbar. Även om
mängderna soja i nötköttsproduktionen är låga i kilo
räknat, är den negativa påverkan så stor att den ger
tydligt utslag i hållbarhetsvärderingen. Nästan all soja
som importeras till Sverige är hållbarhetscertifierad, men
det räcker inte eftersom certifieringarna fortfarande
inte hanterar alla viktiga frågor såsom de storskaliga
monokulturerna - ett av sojans grundproblem.

Det finns många studier och underlag att ta del av
inom djurvälfärd när det gäller specifikt mjölkkor,
men betydligt färre för de två andra kategorierna:
betesinriktad och stallbaserad produktion. Därför är
det önskvärt att ta fram mer fakta om djurvälfärd inom
dessa produktionsformer.

Effektivitet gynnar många
sakfrågor
En effektivare nötköttsproduktion har många vinnare:
nötkreaturen kan få en bättre hälsa, naturen blir mindre
belastad samt lantbrukarens och inköparens ekonomi
förbättras.

Samarbete genom
värdekedjan är A och O
Tack vare projektets arbete finns en beskrivning av en
hållbar nötköttsproduktion som är relevant för väldigt
många. Men för att verkligen få till en omställning krävs
att framför allt fler aktörer deltar från leverantörskedjan och politiker. Likaså vore det önskvärt med en motsvarande analys av det importerade nötköttet.

Förslag på inköpskriterier
Från ord till handling
För att gå från ord till handling och verkligen påverka det
svenska nötköttet i en mer hållbar riktning har projektet
Framtiden Nötkött tagit ett första steg genom att ta
fram förslag på inköpskriterier för svenskt nötkött. De
syftar till att hjälpa inköpare att driva på och påverka den
konventionella nötköttsproduktionen hos lantbrukare,
som inte deltar i hållbarhetscertifieringar som Svenskt
Sigill eller KRAV.
Målet är att via omsorgsfull djurhållning skapa ett
hållbart nötkött som konsumenten efterfrågar och
uppskattar. Vi har förtroende för att lantbrukaren hittar
lösningar och med aktivt stöd från inköpare rör sig mot
målet.

Utmanande krav
Vi har valt att föreslå endast några få utmanande krav,
som fångar upp flera av de stora problemen som har
identifierats i vår nulägesanalys av svenskt nötkött.
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Kraven är tydliga och möjliga att följa upp. De utgörs
av ett baskrav och fyra ytterligare krav. Läs mer om
dem här bredvid. Kraven ger också stort utrymme för
verksamhetsförbättringar och kräver minsta möjliga
administration för lantbrukaren. De fullständiga inköpskriterierna finns i ett separat dokument, se information
på baksidan.
Vi har antagit att inköp kommer att ske från samtliga
tre produktionsformer beroende på kvalitet och tillgänglighet. Det är då viktigt att ställa rätt krav. Därför är
de fyra kraven – där det är relevant – specificerade per
produktionsform.

Samtal kring två frågor
Vi vill också bidra till att det förs samtal kring ytterligare
två frågor för att uppmuntra vidareutveckling av inköpskriterierna:
• Tjurens möjlighet till utevistelse och bete
• Mjölkkons tid med kalv

Inköpskriteriernas krav
1 baskrav …
Verifierad laguppfyllnad
Sveriges regelverk är världsledande när
det gäller livsmedelssäkerhet och djurvälfärd. Men regelverket är komplext och
myndigheternas översyn inte alltid så
frekvent. Av trovärdighetsskäl är det viktigt
att säkerställa att svenska lagar och regler
verkligen följs i uppfödningen av nötkreatur.
Kriterierna föreslår en högst ett år gammal
tredjepartskontroll av att svenska lagar och
regler följs.

… och 4 ytterligare krav
Inköpskriterierna ställer även krav inom följande fyra områden:
1 Kalvdödlighet
För att säkra en så god djurhälsa som möjligt
i produktionen och en effektiv användning av
resurser fokuserar vi på kalvdödligheten. En
ko är dräktig nio månader, vilket konkret är
tid och insatta produktionsresurser som går
förlorade om kalven dör. Kriterierna föreslår
en godkänd procentuell nivå på kalvdödligheten.
2 Livslängd/slaktålder
Ett nötkreatur som har nått slaktvikt, men
som inte slaktas innebär ett slöseri med
resurser och därmed hållbarhetspåverkan.
Slakt i rätt tid minskar miljöpåverkan i Sverige
och miljö- och social påverkan i utlandet
genom eventuell foderimport. Kriterierna
föreslår högsta tillåtna slaktålder.
3 Importerad soja och PKE
Mängden proteinfodermedel, soja och
PKE, som används varierar stort mellan de
olika produktionsformerna och är i kilo
räknat en liten del av den totala mängden
foder som djuren äter. Men den negativa
påverkan på hållbarhet från den relativt
lilla mängden är ändå så pass stor att den

har gett tydligt utslag i hållbarhetsvärderingen.
Kriterierna föreslår att soja och PKE ska tas bort
från nötköttsproduktionen, med undantag för
mjölkkor där endast certifierad soja och PKE får
användas.
4 Kadmium
Nötköttsproduktionen bidrar endast i mindre
utsträckning till att kadmiumhalten i naturen
ökar, antingen direkt via mineralgödsel som är
förorenat av kadmium eller indirekt via kadmium
i importerat foder. Trots att belastningen av
kadmium från nötköttsproduktionen är liten, är
det en allvarlig fråga eftersom kadmium leder till
njurskador hos djur och människor. Kriterierna
föreslår en godkänd procentuell kadmiumhalt i
mineralgödsel som används vid egen odling av
foder.

Uppföljning
De fyra kraven omfattar sådan information
som lantbrukaren redan idag följer upp inom
ramen för exempelvis Jordbruksverkets centrala
nötkreatursregister (CDB), Kokontrollen, stalloch foderjournaler. Lantbrukaren kan därför
med lätthet även ge en inköpare motsvarande
information. Skulle inköparen vilja ha en
tredjepartskontroll av informationen kan en
sådan ske på gårdsnivå.

Föreslagna inköpskriterier för svenskt nötkött, utgivna 2013.
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Kort om projektet
Projektet Framtidens Nötkött samlar aktörer från lantbrukarens jord till konsumenternas bord för att med
gemensamma krafter skapa ett framtida hållbart svenskt nötkött – ett kött med bättre smak, högre kvalitet
och som är mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.
För att veta var åtgärder behöver sättas in har vi genomfört en nulägesanalys av det konventionella svenska
nötköttets totala påverkan på hållbarhet. Ett första verktyg är också färdigt: förslag på inköpskriterier för
svenskt nötkött. Men då hälften av allt nötkött som konsumeras i Sverige är importerat återstår den största
utmaningen, nämligen att se till att även denna produktion blir hållbar.

Veta mer?
Den fullständiga hållbarhetsanalysen över svenskt nötkött och förslag på inköpskriterier går att
hämta på www.detnaturligasteget.se eller beställa från info@detnaturligasteget.se.
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