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• 4) Att få ihop helheten: klimat och de andra miljömålen, konsumtion 

och produktion



Global medeltemperatur 1880-2016 i relation till 
medeltemperatur under perioden 1959-1980



MacFarling Meure et al 2006, Geog Res Letter vol 33

Atmosfäriska koncentrationer i isborrkärnor, Law Dome, Antarctia

År 0-1750
År 1750-2000



Global Metan Budget 2003-2012

http://www.globalcarbonatlas.org

http://www.globalcarbonatlas.org/


Metanutsläpp olika källor

Naturliga Antropogena
(människor)

Biogena utsläpp Våtmarker
Sjöar
Permafrost
Termiter, vilda djur

Jordbruk (idisslare, ris, 
stallgödsel)

Avfall, soptippar, 
deponier

Termogena/fossila Läckage från geologiska 
källor

Produktion och 
användning av fossila 
bränslen

Pyrogena Biomassa förbränning Biomassa förbränning



Global Metan Budget 2003-2012

http://www.globalcarbonatlas.org

http://www.globalcarbonatlas.org/


Fördelning av biogena antropogena metanutsläpp

Källa Mton CH4/år

Risodling 30

Fodersmältning och 
stallgödsel

106

Deponier och avfall 59

Totalt 195

http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/

Cirka 80% från 

idisslarnas 

fodersmältning

http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/


Globalt antal nötkreatur, 1500 - 2010
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1970-2010: FAOSTAT, 1890-1950: HYDE database.      1500:  Subak 1994, Chemosphere vol 29(5),



Klimatavtryck för mjölk och nötkött – hur ligger Europa och 
Sverige till i ett internationellt perspektiv?



Klimatavtryck för mjölk i olika regioner av världen

FAO 2013 Tackling climate through livestock. 

Kg 
CO2-eq
per kg 
milk

Mton

milk



Förhållande mellan mjölkens klimatavtryck och intensitet per ko
(varje punkt är ett av världens länder baserat på FAO 2013)
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Gerber et al (2011) Livestock Science 139, 100-108



Klimatavtryck för nötkött i olika delar av världen

FAO 2013 Tackling climate through livestock

Kg CO2-
eq 

per kg 
CW

Mton
CW



Mjölkavkastning förändringar över tid
i Sverige
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1880-1940: SJV 2005, Swedish agricultures in figures 1800-2004
1950-2010: Svensk Mjölk (Swedish Dairy Association)



Intensiteten i mjölkproduktionen avgörande 
för hur mycket kött som levereras

överskott ♀
alla ♂

Mjölkproduktion

rekrytering
♀

MJÖLK
KÖTT

Köttuppfödning ♀ och ♂

• Trend - ökad mjölkavkastning 

per ko, vilket leder till mindre 

köttproduktion/enhet mjölk

• Mjölksektorn idag står för 55-

60% av nötköttet

• Mjölksektorns utveckling 

avgörande för köttet



Slutsats om klimatavtryck, mjölk och nötkött

• Mjölk och nötkött producerat i Europa har lägst avtryck i världen

• Mjölk och nötkött producerat i Sverige har bland de lägsta avtrycken i 
Europa

• Orsaken till detta är att en stor del av nötköttsproduktion kommer 
som biprodukt från mjölk samt att produktionen är effektiv med gott 
management





Paris-avtalet

• Den globala medeltemperaturökningen ska hålla sig ordentligt under 
(well below) 2 grader

• Försöka begränsa ökningen till 1,5 graders uppvärmning



Vad är klimatkänslighet?

Svante Arrhenius 1859-1927

Hur mycket ökar 

temperaturen om 

koncentrationen av 

CO2 i atmosfären 

fördubblas?



Hur stor är klimatkänsligheten?



Hur mycket kan vi släppa ut och nå 2 
gradersmålet?
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Global primärenergianvändning

GEA, 2013



75 % av problemet och lösningen



Sveriges utsläpp och klimatmålsättning

Naturvårdsverket, 
2016

Politiskt beslut att
Sverige

inte ska tillgodoräkna
sig hela kolsänkan.

Nettoutsläppen ska 
vara noll 2045



• Att få ihop helheten – klimatet och de andra miljömålen, konsumtion 
och produktion



Stora förändringar av jordbrukets markanvändning under 
de senaste 100 åren har inneburit en stor förlust av 

biologisk mångfald
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Sveriges jordbruksmark är drygt 3 miljoner hektar, 

knappt 7% av landytan 

Åkermark 2,6 milj ha

-varav 1,1 milj hektar vall 

eller gräsmarker

- en stor del av dessa 

gräsmarker samt 

spannmål till idisslare 

finns i mellanbygd och 

skogsbygd

Naturbetesmark 0,45 milj ha

För att bibehålla och helst öka biologisk 
mångfald och leverera ekosystemtjänster 
är nötkreaturen helt avgörande – inte 
minst i mellanbygd, skogsbygd och i norra 
Sverige.



Tracking the environmental costs of Swedish consumption

Riksdagens definition av Generationsmålet i

den svenska miljöpolitiken

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser



Produktion och konsumtion av
mjölkprodukter 1995-2016, Sverige

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

1995 2000 2005 2010 2015 2016

Konsumtion Produktion

Omräknat till mjölkekvivalenter enligt SJV, Marknadsbalans mejeri (excelfil)

X
1 000
ton



Produktion och konsumtion av
nötkött 1990-2016
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Utmaningen - Hur många nötkreatur och hur stor
konsumtion ryms inom klimatmålet 2045?

Naturvårdsverket, 2016

Jordbruket måste arbeta med att 
minska utsläppen

Konsumenterna måste se över sin 
överkonsumtion av protein från 
animaliska livsmedel

Utsläppsutrymmet om 10 Miljon ton 
CO2-ekv  år 2045
motsvarar runt 1 ton CO2e/cap

- idag leder vår totala 
matkonsumtion till ungefär det 
dubbla



Möjligheter för Sveriges 

nötkreatursproduktion

Nötkreaturens markanvändning har en nyckelroll för de 
svenska jordbrukslandskapens biologiska mångfald och 

ekosystemtjänster

Tack för uppmärksamheten!


