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Sammanfattning
Konsumtionen av mat är idag ohållbar och världens resurser kommer att ta slut inom en snar
framtid om inga förändringar sker. Mat är producerad för vad som äts och vad som kastas och
normalsvensken äter mer än vad som rekommenderas. Produktion av mat och foder för djur som
människor konsumerar måste ske någonstans och användning av mark för att odla grödor är
nödvändigt och krävande. Syftet med den här studien är att beskriva och förklara den svenska
nötköttsindustrin och konsumtionen av nötkött konverterat till mark använd per kilo kött.
Marken som används för djurfoder tar upp majoriteten av odlingslandskap i Sverige och nötkött
är den mest intensiva. En litteraturstudie har utförts för att formulera vilka steg som finns i den
svenska nötköttsproduktionen för att se vad marken används till och var svinn uppstår. Resultatet
visar att majoriteten av mark som används är betesmarker men data är inkomplett. Mer forskning
behövs inom matsvinn för att bättre förklara hur mark används och mat som svinnas i hela kedjan
av matproduktionen.

Abstract
Consumption of food today is unsustainable and will end the world’s resources in a near future if
no changes are made. Food is produced for both what is wasted and eaten and the average swede
eats more than what is recommended for. Producing food and fodder for the animals humans eat,
must take place somewhere and using land for growing crops is necessary as well as demanding.
The purpose of the study is to describe and explain the Swedish beef industry and the
consumption of beef converted to land used per kilo of meat. The land used for animal fodder
takes up the majority of the croplands in Sweden, beef being the most intense. A literature review
was done to formulate the lines of production of beef to see where the land used went and where
waste occurred. Results show that the majority of the land used is in pastures but data is
incomplete. More research is needed in food waste to more accurately describe land used and food
wasted in the whole production chain.
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Introduktion
Mat är något alla levande organismer på jorden behöver, resurserna för att göra maten till
människors alla olika behov är begränsad och befinner sig under ökande krav på hållbar
produktion för att möta en ökande populationstillväxt (Hobbs, 2007). För att möta den konstant
ökande populationstillväxten har en expansion av lantbrukslandskap krävts vilket är en av de
största påverkningarna på jordens miljö och från 1700 till 1980 har andelen odlad mark ökat med
466 % (Matson et al., 1997). I världen beräknas populationen öka från 7 till 9,2 miljarder
människor till år 2050 vilket betyder att den globala matproduktionen måste öka med 60 % om
trender fortsätter utan ändring (Collette et al., 2011). Behovet av odlingsbar mark förutspås öka
och fokus måste läggas på teknologi som kan bättre förvalta de redan existerande
odlingslandskapen (Tilman, et al., 2011). Tillgången till land som är anpassade för agrikultur
kommer i framtiden vara en bristvara och trots en fortsatt ökande produktion inom både
agrikultur och skogsmarker höjs trycket på att konvertera landyta till just dessa ändamål (Lambin,
2012).

Produktion av mat och svinn
Matsektorn står för en stor del av de växthusgaser som släpps ut och produktionen av boskap står
för 15 procent av utsläppen av de livsmedel som produceras (Jordbruksverket, 2019). Jordbruk
kräver mycket resurser i form av näring, vatten och markyta för att producera de grödor som
människor och djur behöver (Lundqvist et al., 2008).
Vid produktionen av dessa varor kan det förekomma förluster av olika slag vilket har en
betydande miljöpåverkan då resurserna går till spillo och inte kommer till användning, så kallat
svinn.
En stor anledning till att det sker mycket svinn inom jordbrukssektorn har att göra med
lagstiftningen. En del av maten som produceras blir inte godkänd som livsmedel och måste då
svinnas eftersom den inte används till mänsklig konsumtion. Maten kan ha skadats, bäst före
datum eller sista förbrukningsdag kan ha passerat, eller att maten inte längre anses vara attraktiv
bidrar alla till att mat svinnas. Det spelar också roll i vilket led av livsmedelsproduktion som en
vara slängs. Det krävs många moment för att få maten från jord till bord och ju fler steg produkten
gått igenom desto mer resurser har den krävts för att producera (Eriksson, 2012).
Mat produceras inte endast ohållbart utifrån de metoder som används vid dess produktion utan
även mängden mat som produceras är ohållbar. Idag produceras den mängden mat som
konsumeras plus den mängden som räknas med att försvinna genom alla led från jord till bord.
Ungefär en tredjedel av den mat som produceras till att bli en färdig produkt blir aldrig en färdig
produkt och går till spillo i produktionsledet (Cederberg et al., 2011). Om mat produceras och
sedan inte kommer till användning betyder det att resurserna som använts för att skapa maten
använts i onödan och jordens begränsade resurser används upp på ett ohållbart vis i en snabbare
takt än nödvändigt. Det är inte heller bara jordens resurser som används upp utan ur ett
ekonomiskt perspektiv slängs mat för flera miljarder dollar varje år i världen (FAO, 2020). En
minskning av svinn med 20 % skull spara Sverige runt 10-16 miljarder kronor per år (Haglund,
2013). Hushållen i Sverige är en stor bidragande faktor till detta och av det som slängs i hushållet
är 50 % onödigt svinn (Sörme et al., 2014). Konsumenter i Sverige är osäkra över vad
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datummärkningen egentligen innebär och kopplar bäst-före till maximal hållbarhet för varan.
Svinn av fullt ätbar mat förknippas även med dålig koll på sin ekonomi, en sämre moralisk syn på
maten och en avsaknad av sunt förnuft (Naturvårdsverket, 2014).
Ett direktiv från EU kommissionen (Europa Kommissionen, 2008) som tagit fram en hierarkisk
ordning
över
hur
svinn
ska
skötas
har
här
avbildats
(Fig.
1).

Figur 1 visar Europa Kommisionens hierarkiska matsvinnsdirektiv 2008/98/EC visualiserad i form av en
omvänd pyramid. I den omvända pyramiden representerar bredden på pyramiden hur mycket tid och
resurser som ska läggas på att motarbeta svinnet. Arbetet blir mindre desto närmare toppen av den
omvända pyramiden som nås. För varje nedåtgående uppdelning i pyramiden måste varan ha gått igenom
det föregående steget.

EU:s direktiv beskrivs i den hierarkiska bilden (Fig. 1) där det största arbetet är att se till att det
inte blir något svinn. Kan metoder och arbete sättas in i ett stadie innan maten blivit svinn har
mycket resurser sparats. Kan detta inte göras måste andra metoder som återanvändning och
återhämtning av material tillämpas. Kan komponenter från svinnet användas skall dessa utvinnas
och till sist ska svinnet undanröjas vilket skall vara en mindre del då svinnet redan gått igenom
de
tidigare
hierarkiska
stegen
(Europa
Kommissionen,
2008).
Direktiv från Europa Kommissionen måste följas för att få vara medlem i EU med ett tydligt mål
om hur, i detta fall, svinn skall hanteras. Direktivet säger vilket mål som ska uppnås men lämnar
det blankt för varje land att utföra det på det sätt de finner det bäst. För svensk del har tolkningen
av svinn definierats på följande vis (Naturvårdsverket, 2019a):
Svinn kan delas upp i distinkta delar av svinn för att enklare förklara i vilket produktionssteg
förlusten sker.
1. Matsvinn är den ätbara maten som av olika anledningar går förlorad där maten är producerad
för mänsklig konsumtion.
2. Matavfall tillskillnad från matsvinn är det avfall som uppstått vid hanteringen av livsmedlet.
Exempel på matavfall är äggskal och ben som människor inte äter.
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3. Produktionssvinn är en förlust i primärproduktionen av maten, t.ex. om ett djur dör under
uppfödning.
4. Sidoflöden ingriper förluster i själva produktionen och matsvinnet även om det senare kommer
till annan användning.

Nötkött
Det är viktigt att titta på produktionen av nötkött då den har den största miljöpåverkan av alla
typer av kött i form av försurning, utsläpp av växthusgaser från själva djuret och drivmedel
(Lantbrukarnas riksförbund, 2002). Nötkött bidrar med många essentiella proteiner och mark
som annars inte kan brukas kan betas av nötdjur och kan på så sett hålla landskapet öppet och
därmed gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet (Gerber et al., 2015). På den globala
skalan ökar efterfrågan av nötkött då populationen konstant ökar, ökande inkomster som har råd
till nötkött och urbanisering, denna efterfrågan ökar mest i länder där störst utveckling sker (Vries
et al., 2015).
I Sverige delas nötkreatur in i köttraser och mjölkraser men där definitionen för mjölkras är lite
vag. Köttraserna är endast till för köttet och anses ofta ha en högre kvalité. Mjölkraserna
producerar mjölk under sina första år upp till ungefär 4-5 år men efter det slaktas även dessa för
sitt kött. De vanligaste mjölkraserna är Svensk Holstein och Svensk röd- och vitbrokig boskap
(SRB) och bland köttraser är de vanligaste Aberdeen Angus, Blond d”Aquainte, Charolais,
Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental (Svenskt kött, 2019). Av det nötkött som
produceras i Sverige kommer 60 % från mjölkkor (Jordbruksverket, 2019).
Konsumtionen av kött har ökat kraftigt i Sverige under en längre tid (Sonesson et al., 2008).
Medelsvensken åt under 2018 i snitt 83,5 kg kött per år/person och av dessa var 24 kg nötkött
(Jordbruksverket, 2019). Enligt Livsmedelsverket ska medelsvensken inte äta mer än 500 gram
rött kött per vecka och av dessa ska en liten del vara charkprodukter och svenskarna äter i
genomsnitt 450 gram rött kött och 150 gram charkprodukter per vecka. Viktigt att tillägga är att
vikten som de nämner här är den tillagade vikten och då försvinner runt 25-30 % av den
ursprungliga vikten beroende på styckningsdetalj och tillagningsvis. Det betyder att slaktvikt
skulle väga närmare 750 gram otillagat kött. Anledningen till rekommendationen för ett tak på
hur mycket rött kött som helst ska konsumeras per vecka är den förhöjda risken för cancer i tjockoch ändtarmarna (Livsmedelsverket, 2019).
Den rapporterade siffran från Livsmedelsverket stämmer inte med den från Jordbruksverket som
då skulle ligga på en genomsnittlig siffra på 1,6 kg per person och år.

Markanvändning
Marken vi lever på ligger till grund för hur människor skaffar material och föda för att leva och ha
den livsstil vi har. Mänsklig ekonomi och vårt välbefinnande beror helt på de varor och
ekosystemtjänster som marken ger oss. I Sverige används marken på ett flertal olika sätt så som
gruvor för råmaterial, bebyggd mark där vi bor och mycket naturmark.

3

Den totala landytan i Sverige består av 41 miljoner hektar där svenskt vatten inte är inräknat. Av
landytan är två tredjedelar skogsmark vilket är den markant största användningen av mark i
Sverige. Därefter kommer öppen myr och jordbruksmark på nio respektive åtta procent. Endast
tre procent av Sveriges markyta är bebodd mark med tillhörande ägd mark (Statistiska
centralbyrån, 2013). Dessa åtta procent jordbruksmark representerar tre miljoner hektar och av
dessa delas 85 % upp i åkermark och 15 % betesmark och 70% av det som odlas går till
foderproduktion i Sverige. Detta betyder att 1 843 420 hektar av den svenska åkermarksarealen
går åt till foderproduktion. Åkermarken har i Sverige under de senaste åren minskat och den
bebyggda areal ökat (SCB, 2013). Sverige är ett långt land med stora regionala skillnader där län i
norr till största del består av skogsmark och län i söder har en större andel jordbruksmark. Skåne
län som utgör mindre än tre procent av Sveriges landareal står ändå för 16 % av den totala
jordbruksmarken (SCB, 2013).
Av den svenska åkermarken används en stor del, runt 45 %, till vall och grönfoder som används
till de djur vi har i Sverige och 37 % går åt till spannmålsodling. Även för spannmålsodling spelar
regionala skillnader stor roll där till exempel Uppsala använder 49 % av sin åkermarksareal till
odlingen av spannmål (SCB, 2013).
Olika typer av nötkreatur har olika påverkan på klimatet, klimatavtrycket för en diko är tre gånger
större än för en mellankalv men en diko bidrar istället till den biologiska mångfalden, öppna
landskap och kolinlagring. Ändring av mark kan även bidra till utsläpp av kol men permanenta
betesmarker och naturbeten bidrar inte till detta då de inte kan användas till något annat (Herlin
et al., 2016). En studie som gjorts på den brasilianska nötköttsproduktionen har fått fram att det
krävs ungefär 0,0175 ha mark per kilo slaktkött och ungefär 0,025 ha mark per kilo benfritt kött
som senare exporteras till Europa. Denna siffra för markanvändning är mycket högre än den
europeiska. Studien förklarar hur den brasilianska nötköttsproduktionen skiljer sig från den
europeiska där utsläppen är 30-40% högre, exkluderat mark som måste förändras och vad det
bidrar till för utsläpp, höga slaktåldrar och att produktionssättet är baserat på att föda upp
köttdjur, istället som i Sverige där köttet kommer från mjölkproducerande kor (Cederberg et al.,
2009).
Om mark som används för foderproduktion i Sverige minskar måste mark från andra tjänster tas
i anspråk för att nå målen för foderproduktion (Sonesson et al., 2008). Många faktorer påverkar
hur marken brukas och omvandlas däribland klimat, teknologi och ekonomi. Ändring av hur
marken används är ofta associerad med en skiftning av kollagringar, t.ex. om en skog huggs ner
försvinner biomassan när träden forslas bort, släpps fria vid förbränning eller bryts ner vid
mikrobiell dekompostering. När skog konverteras till mark som används för agrikultur eller bete
försvinner en stor del av biomassan och släpps ut i atmosfären i form av kol (Watson et al., 2000).
Tropisk avskogning får en stor negativ effekt av att konverteras om till betesmark eller annan
agrikulturell användning men det är inte bara kollagringar som släpps fria utan även många
ekosystemtjänster försämras eller försvinner helt när detta sker. Ekosystemtjänster (EST) är de
produkter och tjänster som vi människor får genom naturen och dess ekosystem som i sin tur
bidrar till vår livskvalité (Wallace, 2007).
Att konvertera naturliga ekosystem till något annat för mänsklig användning skadar den
biologiska mångfalden som finns i området genom fragmentering av arthabitat (Cãmara et al.,
2015). En viktig EST som människor får gratis är den primära produktionen av atmosfäriskt kol
till plantor vilket är basen för att människor och djur ska få mat. Att konvertera gräslandskap till
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odlingslandskap kan ibland tillföra mer resurser till människorna då vi får ut mer resurser än om
det bara varit ett gräslandskap men detta gäller inte för de tropiska regnskogarna där det sker en
förlust i den primära produktionen jämfört med hur mycket mat som fås tillbaka även om det
konverteras till odlingslandskap (DeFries et al., 2004).
Det är svårt att sätta en siffra på hur mycket av markanvändningen ifrån andra länder bidrar till
klimatfrågan då Sverige importerar mycket kött från andra länder, bland annat tropiska länder
som skövlar regnskog för annan markanvändning (Naturvårdsverket, 2010).
I den här studien sker en granskning av den svenska nötköttsindustrin och svinn i varje steg i dess
produktion. Detta sker genom att analysera och ta fram siffror på hur mycket mark, räknat i
hektar, som krävts genom varje steg i produktionen och hur mycket mark som används i onödan
när svinn sker.

Syfte
Målet med den här studien är att beskriva och förklara den svenska nötköttsproduktionen och
konsumtionen omräknat till använd mark per kilo kött. Denna omräkning ger en tydlig siffra på
hur mycket mark som krävs för att producera ett kilo kött. Efter att använd mark/kg köttberäkning gjorts är syftet att ta fram en metod som enkelt och lätt kan visa på i vilket led som
störst svinn sker och även vad som ligger bakom svinnet. Till sist ska resultatet analyseras och
försöka beskriva vart det kan effektiviseras för att minska på förlusterna och på så sätt minska
markanvändningen.

Frågeställning
Var sker den största förlusten vid produktion av nötkött och hur stor är förlusten omräknat till
använd mark?
Och
Vilka metoder i produktionsledet skulle spara mest mark om de ändrades?

Metod
Arbetsprocessen i denna studie inleddes med att först studera statistik och påståenden från
statliga myndigheter och komplettera med fristående studier. Information angående statliga
myndigheters statistik över nötkreaturs vikt, antal nötkreatur och landyta som tas i anspråk var
något som efterforskades gediget och uppdaterades genom hela arbetet. Produktionsled inom
nötköttsproduktionen beskrivs och analyseras, sedan sammanställs data från dessa
produktionsled och ett flödesschema tas fram för att visualisera hur förluster i produktionsledet
ser ut. Resultatet diskuteras därefter utifrån existerande fakta för att få fram en rättvis bild över
hur produktionen ser ut och vilka förändringar som skulle kunna minska användandet av mark.
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Bakgrund till beräkningar
Databaser som ”Google scholar”, ”Web of Science” och vanliga sökningar på svenska
myndigheter (Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket) användes för att få fram de
källor och information som ligger till grund för rapporten. Nyckelord som ”Svinn”, ”Matsvinn”,
”Food Waste”, ”Land use”, ”Beef production”, ”Nötköttsproduktion”, ”Foderproduktion”,
”Betesmark”, ”Food supply chain”, ”Flödesschema” användes i litteratursöket.
För att motivera valet av produktionsled som tittades på togs inspiration från två artiklar som har
två olika aspekter som influerat designen för denna studies flödesschema.
Den första artikeln från Eriksson (2012) tittar på i vilka led som störst mängd mat försvinner,
m.a.o ”svinnas” i form av en ”food supply chain”, ett flödesschema över mat på svenska.
Flödesschemat presenteras i form av ett Sankey-diagram som visar hur resurser flödar i ett
system och denna typ av flödesschema är vad som används i denna studie.
I den andra artikeln (Lowe et al., 2009) visas en värderingskedja över nötkött i USA. Från denna
artikel har de olika produktionsled som finns i denna studie inspirerats och det är dessa led som
tittas på i denna studie. I artikeln så tittas produktionskedjan på utifrån hur nötkreatur behandlas
i USA. De skiljer sig från Sverige i form av hur de olika produktionsleden ska skötas men inte i
vilka faktiska produktionsled som finns. Figur 2 visar hur den slutgiltiga arbetsprocessen ser ut i
studien efter inspiration från Eriksson (2012) och Lowe & Gereffi (2009).

Figur 2 visualiserar arbetsprocessen i studien; de blå lådorna är de studerade produktionsleden och
heldragna svart linjer visar produktionsflödet inom svensk nötköttsproduktion.

Det första ledet som kallas för ”input” blir i studien kallat för ”Odling och Foderproduktion”. I
artikeln nämner de resurser som veterinärhjälp och avling (genetics) men detta tas ingen hänsyn
till då denna studie fokuserar på markanvändning. Odling och foderproduktion delas upp i
”Betesmark i Sverige”, ”Svenskproducerat foder” och till sist ”Importerat foder” då data från dessa
tre grupper behandlar olika data som kan ses i figur 2.
6

Det andra produktionssteget är ”Production” och det är steget som heter ”Uppfödning” i figur 2.
Här skickas djuren vid en viss ålder till en födoplats där de startar sin diet tills de nått slaktvikt. I
denna studie har det tolkats som en uppfödningsprocess och det som tittades på är hur
mortaliteten såg ut under olika steg under dräktigheten och efter födseln upp till en viss ålder.
I det tredje produktionsledet så tar Lowe & Gereffi (2009) upp ”Procession & Distribution” där
slakt och ”fortsatt bearbetning” sker och heter ”Slakt”, se figur 2. Fortsatt bearbetning kan vara
färdiga produkter efter produktion. I studien kommer endast slakt ligga i fokus då ”fortsatt
behandling” i Sverige inte sköts av företagen som slaktar och data på hur förlusten ser ut beror på
företaget som producerar varan (denna data har inte gått att få tag på och räkna ut då det finns
många charkuterier och företag i Sverige som förädlar köttprodukter). Hur slakten går till i
Sverige finns det tydliga riktlinjer och lagar för, även bra data för att få en bra summa över
förlusten i detta steg.
Ytterligare ett steg som kallas för ”Transport av levande nötdjur” existerar i rapporten men som
endast nämns här för att visa på att det analyserats men valt att exkluderas. Transporten av djur
tar inte någon mark i anspråk utöver de vägar som annars används som vanliga bilvägar och anses
därför inte vara relevanta för studien.
Det sista steget kallas för ”Marketing” där affärer, restauranger, kommunala matförvaltare och
många andra matleverantörer hör till som i denna studie heter ”Konsumtion”, se figur 2. I detta
produktionssteg finns det begränsad data över hur förlusterna ser ut då maten i de olika leden
inte delas in i hur stor del som är nötkött av svinnet.

Beräkningar
Mycket data finns tillgänglig från 2016 och för att ta bort potentiella skillnader som möjligen
skulle skilja mellan åren har det i största utsträckning tagits data från samma år. Tre beräkningar
gjordes för att tillsammans få en summa på hur mycket mark som krävs för att producera fodret
och hur mycket betesmark som behövs för alla nötkreatur i Sverige. Beräkningarna användes för
att få fram det slutgiltiga måttet: Hektar/kg kött.

Beräkning 1: Hur många nötkreatur finns i Sverige?
Beräkning 2: Hur mycket i snitt väger ett nötkreatur?
Beräkning 3: Hur mycket mark krävs det för nötköttsproduktionen i Sverige i snitt per år?
Data för beräkning 1 multipliceras med data från beräkning 2 för att få fram den totala vikten
nötkött som existerar i Sverige. Beräkning 3 delas med den nya summan från föregående
uträkning och bildar då den slutgiltiga siffran vi söker, vilket är Hektar/kg nötkött.
Då siffran för Hektar/kg kött tagits fram granskades varje produktionsled för att visa i vilket led
den största förlusten av använd mark i form av svinn sker.
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Beräkning 1
Jordbruksverkets och SCB’s årliga jordbrukssammanställning från 2018 användes för att svara på
beräkning 1, en tabell över antalet nötkreatur i Sverige finns i Bilaga 1.

Beräkning 2
För att få fram standardvikten på vad ett nötdjur i Sverige väger användes ett dokument från
”Gård & Djurhälsan” som har gjort en kvalitetsgranskning över slaktade nötkreatur året 2016
(Gård&Djurhälsan, 2017). Dokumentet presenterar data över olika köttraser, typ av nötdjur och
deras respektive vikt. För att få fram en medelvikt utfördes ett viktat aritmetiskt medelvärde,
vikten har multiplicerats med två då vikten är presenterad i slaktvikt och schablonmässigt
försvinner hälften av vikten vid slakt. Formeln som användes ser ut på följande sett:
M(x) = w1*x1+w2*x2+…/w1+w2+w3…
Där M(x) är det aritmetiskt viktade medelvärdet, w=Antal nötdjur från varje nötdjurstyp och
x=Vikt*2.

Beräkning 3
Jordbruksverkets och SCBs årliga jordbrukssammanställning från 2018 användes till uträkningen
i beräkning 3.
För att få fram en siffra på beräkning 3 användes statistik över hur mycket råvaror som
producerades för foder till nötkreatur i Sverige, hur mycket som importerades och hur mycket
som krävdes av varje råvara. Statistik över råvaror producerade i Sverige och råvaror som
importerats till Sverige kan ses i Bilaga 1 respektive Bilaga 2. Nötkreaturen har en egen kolumn
över hur mycket av varje gröda som krävdes och detta tal användes i uträkningen. Från samma
dokument fanns också siffror över samtliga grödors skörd, det vill säga totalt antal producerade
ton och grödans kg/ha även kallad effektivitet. För att beräkna den markyta som krävdes per
gröda delades den totala produktionen med effektiviteten. Detta lades ihop för alla
svenskproducerade råvaror och en siffra som representerade markarealen som krävs för
foderproduktion till nötkreatur sammanställdes.
För de importerade råvarorna finns ingen uppdelning för hur mycket varje djurgrupp äter, som
det finns över det svenskproducerade råvarorna, istället används samma kvot som nötkreaturen
äter av de svenskproducerade råvarorna på de importerade råvarorna (40 %). Även här
exkluderades ovan nämnda produkter. Uträkningen för de importerade råvarorna
kompletterades med vissa andra källor då importen av råvaror till största del (80 %) består av
oljehaltiga frukter och frön, som har antagits vara sojamjöl då detta anges vara en vanlig fodervara
i mjölkkors kost (SLU, 2017). En konvertering av sojamjöl till sojaböna gjordes för att få fram en
skördesiffra. En databas med fakta över varje lands växtdata från UN användes för att se olika
länders bidrag (UN, 2019). Vilket land marken används från finns ett dokument från EU:s import
och export över oljehaltiga produkter som visar vilka länder sojamjöl importeras ifrån (EK, 2019).
Hur mycket betesmark som nötkreaturen kräver har beräknats utifrån påståendet som Karlsson
(2013) arbetat fram som säger att 49 % av all betesmark som finns i Sverige betas av nötdjur.
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Presentation av information
Slutligen valdes resultatet att presenteras i form av ett Sankey-diagram (se Figur 3) som på ett
pedagogiskt och visuellt sätt visar hur olika resurser flödar (Schmidt, 2008). Storleken på
flödespilarna visar proportionerligt hur mycket som flödar från varje pil. Det är ett smidigt sätt
att visa flöden i ett slutet system och gör det tydligt vart flöden behöver effektiviseras om det
anses läcka resurser.

Resultat
Resultatet redovisas under enskilda rubriker, uppdelningen ska hjälpa till med att särskilja på
resultatet från de olika grupperna då de behandlar resultat på enskilda vis. Under ”Odling och
foderproduktion” presenteras beräkningarna som legat till grund för att en analys skall ha kunnat
göras i resterande produktionsled. ”Uppfödning” och ”Slakt och behandling” är de rubriker som
kunde ge tydliga data på vart svinn/förlust skede i de olika produktionsleden. Till sist kommer
”Butik och konsumtion” där analysen presenterar den information som finns tillgänglig men ingen
data.

Odling och Foderproduktion
Beräkning 1
Antalet nötkreatur som rapporterats är 1 488 904 stycken år 2016. Detta är en siffra som har en
tydlig minskning över de senaste 25 åren, år 1990 rapporterades 1 718 443 stycken nötkreatur
in.

Beräkning 2
Tabell 1. Viktat aritmetiskt medelvärde över de typer av nötdjur som slaktas i Sverige år 2016, antal som
slaktades per nötdjurstyp och varderas vikt*2

Typ av nötdjur

w=Antal

Kviga
Ungko
Stut
Ungtjur
Yngre tjur
Mellankalv

51950
37041
32720
139027
19188
15485

x=Vikt*2
612,2
574,6
658,4
680,2
716,4
332,4

Efter ett riktat aritmetiskt medelvärde som gjordes av siffrorna i Tabell 1 gavs ett tal på 636,7 kg
per nötkreatur.
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Beräkning 3
Inrikes
Ett nötkreaturs diet i Sverige består till största del av två typer av foder; kraftfoder och grovfoder.
Båda har sina viktiga näringsinnehåll där kraftfoder till stor del består av essentiella proteiner och
fetter av raps, bönor och soja. Grovfoder kan vara hö, ensilage och bete. Fodret odlas antingen i
Sverige eller importeras från andra länder och kräver stora markarealer för att odla alla typer av
foder som nötkreaturen behöver.
I Sverige tillverkades år 2016 totalt 1 538 942 ton foderråvaror till alla djurslag i Sverige, 625 768
ton (40 %) av dessa gick åt till nötkreaturen i Sverige, se Bilaga 1. Alla produkter som ingår i
foderråvarorna är inte odlade och endast de produkter som odlats har tagits med i beräkningen.
Anledningen till att ”onämnd summa spannmål” och ”onämnd summa oljehaltiga frukter och frön”
tagits med är för att det har varit möjligt att ta fram ett värde för respektives skörd: totalt antal
producerade ton och ton/ha. I tabell 2 presenteras råvarorna och producerade ton och i tabell 3
är varje råvaras effektivitet och summa mark.
Tabell 2. Svensktillverkade råvaror i Sverige (i ton) år 2016.

Råvara
Korn
Rågvete
Vete (vete, vetekli, veteklifoder)
Havre
Onämnd summa spannmål
Raps
Onämnd summa oljehaltiga frukter och frön
Ärtor
Åkerbönor
Stamknölar, rotfrukter och rötter
Vallfoder och grovfoder
Totala foderproduktionen för nöt

Ton
114257
32880
131440
13789
42308
99002
54092
4585
14739
17888
1847
625769

Även effektivitet (ton/ha) användes för uträkningen. Summan för producerade ton dividerat med
dess effektivitet ger en siffra på vardera grödas använda mark i Sverige.
Tabell 3. Hektarskörd i Sverige år 2016, varje grödas mängd i effektivitet som är antal ton delat på hektar
och kolumnen till höger representerar varje grödas area som krävs för nötkreatur i Sverige.

Skörd 2016
Vete
Råg
Korn
Havre
Rågvete

Effektivitet
6
6,66
5,815
4,49
4,73
10

Använd mark i Hektar
21906,66667
4936,936937
19648,66724
3071,046771
6951,374207

Onämnd summa spannmål
Onämnd summa oljehaltiga frukter och frön
Raps
Ärtor
Åkerbönor
Sockerbeta
Slåttervall
Total
Totalarea

3,45
2,76
2,695
3,68
3,52
63,2
6,12
-

12263,18841
19598,55072
36735,43599
1245,923913
4187,215909
283,0379747
301,7973856
111531,2914
111531 ha

Betesmarken i Sverige uppgår till 451 908 hektar och av dessa säger en källa från Jordbruksverket
att 49 % betas av nötkreatur, alltså 221 435 hektar (Karlsson, 2013). Detta tillsammans med arean
som krävs för odling av nötkreaturens foderråvaror gör att markanvändningen inom landet blir
332 966 hektar stor och kan sammanfattas som att 11 % av jordbruksmarken i Sverige går åt till
nötkreaturen.

Import
I Sverige är det vanligt att producera grovfoder för boskap på egen hand men istället importera
protein, framförallt sojaprotein, från andra regioner. Andra proteinprodukter finns på marknaden
men sojamjöl från sojabönan är den föredragna högkvalitativa proteinkällan. Soja från framförallt
Sydamerika har kopplats till avskogning och det har därför gjorts ansträngningar att byta ut den
importerade sojan mot lokalt producerad proteinkälla (Sasu-Boakye et al., 2014).
Genom att importera foder, ofta i form av soja och sojamjöl betyder det att markanvändningen
sker på annan plats än i Sverige, marken ”lånas” utomlands men är viktig att räkna med då den
totala markanvändningen annars inte skulle vara med i uträkningen (Naturskyddsföreningen,
2010).
Soja passar bäst för enkelmagade djur så som hönor och grisar men används även för
mjölkproducerande nötkreatur. Sojabönan innehåller mycket näring och en hög mängd protein
på 40 % följt av 20 % fett och 35 % kolhydrater och sojamjöl innehåller en ännu högre mängd
protein på 50 % och knappt något fett och inga kolhydrater. Jämförelsevis innehåller vanligt
spannmål runt 10-13 % protein (Naturskyddsföreningen, 2010). Under en lång tid har sojamjöl
använts som den vanligaste proteinkällan då den konkurrerat ut andra alternativ prismässigt och
innehållsmässigt. Av den soja som importeras till Sverige används 40 % till nötkreatur och den
största delen går till mjölkkor (SLU, 2017). I tabell 4 presenteras råvaror som importerats till
Sverige, totalt antal ton och dess konvertering till markyta räknat i hektar.
Tabell 4. Importerade råvaror till Sverige år 2016, konverterat till nötkreatur.

Råvara
Spannmål; produkter och biprodukter
Oljehaltiga frön eller frukter; produkter och biprodukter
Stamknölar, rotfrukter och rötter; produkter och
biprodukter
Totala råvaruimporten för nöt
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Ton
19741
411125
41818

Använd mark i Hektar
7896,4
164450
16727,2

508233

189073,6

Totalt importerades 508 233 ton foderblandningar till Sverige år 2016 och då det inte nämns hur
mycket av fodret som går åt till vardera djurtypen kommer det antas vara 40 % eftersom samma
procent går åt till nötkreaturen av de svenskproducerade råvarorna och den importerade sojan.
80 % av dessa var oljehaltiga frön eller frukter, en stor del av det som återstår är mineraler (4 %)
som exkluderas från uträkningen, däremot är stamknölar (8 %) och spannmål (4 %) med och
dessa kan räknas med i uträkningen. Tillsammans förklarar dessa 96 % av de importerade
råvarorna och av de resterade importerade råvarorna är sådant som även exkluderades i
uträkningen för markanvändningen av de svenskproducerade råvarorna eller att siffran är
försumbar för uträkningen. Vilket land grödorna importeras ifrån nämns inte i statistiken och
deras effektivitet har antagits vara den samma som inrikes.
År 2016 importerades 411 125 ton oljehaltiga frön och frukter till Sverige. Någon data över om
detta endast är sojamjöl eller övriga produkter går ej att finna men då Sverige i övrigt är väldigt
duktiga på att producera de andra oljehaltiga produkterna kommer det antas att denna del till
stor del är sojamjöl då det är det bäst alternativet på marknaden. För att klara av den svenska
foderproduktionen används idag 411 125 ton oljehaltiga frön och frukter och 40 % av dessa går
åt till nötkreatur i Sverige. 40 % av 411 125 ton = 164 450 ton som nötkreaturen äter. Dessa 164
450 ton av sojamjöl är 80 % av vikten för sojabönor 164 450/0,8=205 562,5 (UA, 2000) vilket
innebär att 205 562,2 ton är sojabönor som produceras utomlands. Dessa länder tillsammans
bidrar med 93,9 % av det sojamjöl som importeras till EU, 6,1 % är övriga länder. Marken som
används utomlands blir då 72 910,16 Ha och av dessa är 59 462 Ha i Sydamerika. När resterande
foderråvaror inkluderats slutade siffran på 72 912 hektar.
Marken som används går då upp i 405 878 hektar från importerat och svenskproducerat foder
plus betesmark som krävs för nötkreaturen.

Data för beräkningar
Beräkning 1: 1 488 904 stycken nötkreatur.
Beräkning 2: 636,7 kg.
Beräkning 3: 405 878,2 hektar.

Uträkning
Beräkning 1 * Beräkning 2= Summa X
Beräkning 3/Summa X = Hektar/kg
1488904*636,7=947 985 176,8.
405 878,2/947985176,8= 0,0004281483 hektar, vilket kan rundas av till 4 m2/kg.

Uppfödning
Mortalitet under uppfödningen är en del av nötkreatursproduktionen där många djur dör.
Dödligheten kan ha ett flertal orsaker som kommer gås igenom i detta stycke.
Dödfödslar kan bero på många orsaker under förlossningen. Infektioner, genetiska defekter och
minskad tid för övervakning och skötsel i anslutning till kalvningen är några av de orsaker som
kan ligga till grund för förlusterna. Antalet dödfödda kalvar som registrerades in mellan åren
2010-2012 gick från 5,3-5,8 % och räknas kalvar som dör 24 timmar efter födseln blir
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procentenheten aningen högre på 6,3 %. Det finns en stor osäkerhet i dessa siffror då det är
lantbrukarna själva som har ansvaret att rapportera in dödligheten. Köttraser har bättre statistik
än andra raser då siffran antagligen är ännu högre än den som rapporterats.
Under de första månaderna för en kalv är dödligheten som störst och under den första månaden
ligger genomsnittet på 2,3 % och andra siffror visar på en något högre (2,5–3,0 %) medan
köttraser generellt sett har lägre kalvdödlighet, än de tidigare nämnda men det saknas en tydlig
siffra. Förutom olika infektioner som kan orsaka att kalven dör finns det även ekonomiska orsaker
till att avliva kalvar då visa köttraser t.ex. kan ha en dålig köttansättning och då inte är ekonomiskt
försvarbart att ha kvar för lantbrukaren. Det är även viktigt att nämna att kalven måste ha fått sin
öronbricka beställd för att dödsorsaken till kalven ska bli registrerad och därför kan siffran
antagligen vara något högre. Från födseln och 6 månader framöver är dödligheten som högst
bland kalvar. Efter det första året går dödligheten ner och det är dryga 1 procent av den totala
populationen som dör vid högre åldrar. 0,0004*24 000 000=10 275 ,56 hektar förloras årligen,
ungefär 2 procent av markarealen som används förloras vid uppfödningen av nötkreatur.
Hormoner och antibiotika får endast ges i läkemedelssyfte och får inte användas i preventivt syfte
i Sverige (Jordbruksverket, 2011).

Transport av levande nötdjur
Transporten av djur är ett stort stressmoment och det kan ske skador, sjukdomar och andra
orsaker under denna del av nötkreaturens liv som kan komma att påverka djuret. Vid av- och
pålastning är orosmomentet för djuret som störst då de tas in i en miljö de inte är vana vid och de
upplever vibrationer, starka ljud och lukter, även andra djurs reaktioner kan stressa djuret
(Jordbruksverket, 2012). Eftersom transporten är ett så stort orosmoment finns det därför
mycket regler och uppmaningar om hur transporten ska gå till; rengjorda fordon, körsträcka och
acceleration, kreatur som inte uppfattas friska nog att transporteras får inte flyttas, höga
temperaturer bidrar till försämrad välfärd och så vidare. Det finns lagstiftning angående detta
moment i produktionsledet och djurskyddslagen har en paragraf som vidare täcker djurens rätt
till en bra period under transportperioden (Djurskyddslagen, SFS 2018:1192).
Under transporten finns det stor risk för att skador ska uppstå på djuret och dessa skador måste
skäras bort vid slakt och blir kasserade under styckningsprocessen. Det sker en väldigt låg siffra
av detta svinn men den finns. Det finns dock inte tillräckligt med data från alla slakteriers
skadesvinn och siffran kan därför anses obetydlig. Dödligheten under själva transporten
rapporteras ligga under 0,05 procent (Jordbruksverket, 2014).
Då svinnet från transport anses vara obetydlig kommer detta moment i produktionsledet inte tas
med i analysen.

Slakt och Behandling
I Sverige produceras ca 132 100 ton slaktat nötkött med ben, av dessa exporteras 20 000 ton och
det importeras ungefär lika mycket som produceras, 134 800 ton. Det förbrukas 246 900 ton
vilket motsvarar en per capita förbrukning på 24,5 kg nötkött. Slaktvikt som senare nämns är den
vikt av djuret som är kvar efter det att inälvor, hudar, fötter, huvud etc. har avlägsnats från djuret
(Lannhard Öberg, 2018).
I Sverige producerades 132 100 ton slaktat nötkött med ben vilket är 264 200 ton djurvikt. Detta
omräknat till 113 031,2 hektar gick till slakt, ungefär 28 procent av marken som används till
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nötkreatur slaktas årligen. Schablonmässigt försvinner 65-70 % av djurvikten då nötkött sällan
säljs med ben. Handelsvikten av nötkött är 0,350 kg av den levande vikten, alltså fås endast 35%
av levande djurets vikt ut i kött (Svenskt kött, 2019). 113 031,2*0,35=39 560,92 hektar som går
vidare som livsmedel, 73 470,28 hektar försvinner alltså vid slakten.
Denna siffra stämmer endast för slaktvikten som går vidare men då räknas inte sidoprodukter
som inälvor och hudar till skinn med i slutsiffran. Ätbara organ och blod från nötkreaturen utgör
12 % av nötkreaturets levande vikt. Andra användningsområden utöver dessa som fortfarande
räknas som livsmedel är löpe, gelatin och olika typer av fetter till godis och industriella
anpassningar. Tarmarna från nötkreaturen är viktiga för korvstoppning. Hudar och skinn används
av läderproducenter och är en stor marknad som är beroende av denna sidoprodukt och omkring
10-14 % av slaktvikten utgörs av hudarna (Jordbruksverket, 2014).
Nästan alla delar av nötkreaturet kommer till användning vid slakten och styckningen. Inte
mycket av slakten eller dess sidoprodukter kan förbättras då allt från djuret har en användning
eller enligt lag måste kasseras, väldigt lite blir faktiskt svinn även om sidoprodukterna
presenteras som svinn i rapporten.
En sidoprodukt som inte får användas från nötkreatur är deras ryggrad och hjärna då risken för
Bovin Spongiform Encefalopati (BSE), känt som galna kosjukan i Sverige, fortfarande anses vara
en risk och därför förstörs dessa sidoprodukter. Kött- eller benmjöl användes inte heller för andra
produktionsdjur och detta kan ses i tabellen över nötkreaturens födointag, se Bilaga 1
(Jordbruksverket, 2019).

Butik och konsumtion
Kött som importeras till Sverige har andra dieter, veterinärvård (framförallt antibiotika) och
andra krav på uppfödning. Då ungefär hälften av allt kött som konsumeras i Sverige är importerat
betyder det att en stor del av markanvändningen sker utomlands.
I Sverige importeras aningen mer kött än vi producerar, vi är inte självförsörjande i Sverige med
den konsumtionen av nötkött som medelsvensken konsumerar. Det finns inte tid nog för denna
rapport att ta reda på en liknande siffra på markanvändning för det importerade köttet, vilka
länder det kommer ifrån eller varje lands betesmark och foderproduktion. Data och information
över nutida forskning kommer presenteras som ett resultat då den är relevant men inte
applicerbar enligt metoden som använts i rapporten.
Det slängs 1,3 miljoner ton matavfall per år i Sverige och hushållen står för 75 % av den mat som
svinnas, alltså nästan 1 miljon ton vilket motsvarar ungefär 97 kg mat person/år. I en familj
bestående av fyra medlemmar slängs ungefär 1 kg matavfall om dagen (Naturvårdsverket,
2019b). Inga undersökningar som gjorts redovisar hur stor del av matsvinnet som är just nötkött.
Då det saknas data över nötköttet har ingen uträkning gjorts.
Av all mat som konsumeras i Sverige kommer en femtedel av dessa från restauranger och storkök.
Svinnet i restaurangerna uppgår till 35-40 procent, övriga storkök: 10-15 procent.
(Svenskt kött, 2019).

Sammanställning av data
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Figur 3. Ett Sankey-diagram som visar flödet av produktionsledet av nötkött så långt data funnits. Storleken
på flödespilarna indikerar hur stor del av flödet som tas upp i vardera flödespil som är presenterat i hektar.

Diskussion
Den större bilden: Varför är markanvändning viktigt att titta på? Här i Sverige kanske det inte har
så stor påverkan på en global skala då lilla Sverige inte skulle kunna påverka allt för mycket. Men
när regnskogen i Sydamerika börjar skövlas bort för att göra plats åt stora monokulturer av
sojaodlingar så händer många negativa saker på samma gång. Ett ekosystem som tagit naturen
flera miljoner år att få fram där flera endemiska arter finns och vars habitat tas bort. En av
världens största koldioxidsänkor som hjälper till med att kontrollera den globala uppvärmningen
tas bort för att hjälpa till att producera t.ex. soja. Så även om markanvändningen tagit upp all plats
i Sverige som den tar upp utomlands så har inte marken samma värde riktigt, åtminstone inte på
en global skala (Câmara et al, 2015). Med andra ord, vilket land som det importerade köttet köps
ifrån spelar stor roll. Länder nära Sverige har ett liknande klimat och definitivt ingen regnskog
vilket gör dem bättre länder att importera ifrån utifrån detta avseende.
Ett flertal generaliseringar har gjorts utmed studiens gång. Generaliseringar har varit tvungna då
resurser och data inte varit tillgängliga på bekostnad av att resultatet från studien kan komma att
se annorlunda ut från hur verkligheten ser ut. Med detta i åtanke har fokus legat på att ta fram en
schablon över markanvändningen och svinnet. Schablonen är tänkt att uppmärksamma och ge en
förståelse för hur mycket mark som används och hur mycket som försvinner när en förlust sker.
Då data har varit den största begränsande faktorn skulle en uppmaning om mer forskning inom
fältet av svinn göras.
Vilken typ av nötkreatur har inte tagits med i beräkningarna (t.ex. mjölkko, stut, tjur, kalv, etc.)
och inte heller vilken typ av ras av nötkreatur. Olika raser har sina fördelar där visa raser är avlade
att vara fina köttdjur medan andra är bättre på att effektivt producera så mycket mjölk som
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möjligt. Alla nötkreatur har inte heller samma diet men mängden foder som går åt till
nötkreaturen har antagits vara samma för alla. Det finns många negativa miljöpåverkanseffekter
från kött men även några positiva. Idisslare hjälper till att hålla våra betesmarker hävdade och
bidrar till att bibehålla artrikedomen i Sverige (Naturvårdsverket, 2011).
Hur mycket av sojaimporten som faktiskt går till nötkreatur har inte funnits att finna och en
summa utifrån den svensktillverkade produktionen har då antagits i uträkningen vilket gör att
sanningen mycket möjligt ser annorlunda ut. Då resurserna varit begränsade har dessa
antaganden använts i studien för att få fram generella svar som åtminstone kan ge ett ungefärligt
svar som representerar nötkreaturens markanvändning.
Om det skulle avlas fram kor som producerar mer mjölk skulle det behövas färre kor och då skulle
mängden kött också minska. Om den svenska konsumtionen av svenskproducerat nötkött ska
förbli densamma måste det då fyllas på med mer köttdjur. Detta har både en positiv effekt i form
av öppna landskap om fler betesdjur skaffas och bidrar till den biologiska mångfalden men får en
negativ effekt då köttdjur inte är lika effektiva då de inte producerar mjölk innan de slaktas
(Rydhmer, 2017). Om avel skulle medföra någon form av lidande för djuret är det förbjudet i
Sverige. Det finns gener och raser som har högre proteinhalt och lägre fetthalt, vilket är attraktivt
ekonomiskt men där en avling inom dessa raser kan innebära lidande för djuret och därför får inte
en sådan korsning avlas fram (Djurskyddslagen (SFS 2018:1192).
Det finns stora möjligheter till förbättringar som kan göras inom uppfödningsstadiet. Att avla för
arter som är friskare, underlätta förlossningen eller att inte avla fram kalvar som direkt måste
avlivas då det inte är ekonomiskt försvarbart att ha dem kvar för lantbrukaren. Ungefär 18 % av
de djur som dog år 2012 gick inte till slakt utan de avlivades, föddes döda eller dog på annat sätt.
Dessa 18 % motsvarar 24 000 ton djurvikt och 12 000 ton slaktvikt (Jordbruksverket, 2014).
Ekologisk och konventionell nötproduktion har olika för- och nackdelar där djuren har olika
dieter. Ekologisk produktion har fördelen att djuret lever på en stor del (60-70 %) ekologisk kost
men då djuret äter en kost som är mer naturlig för den och växer långsammare kommer den också
kräva mer foder än ett snabbare växande djur som äter en konventionell diet. Djuret skulle därför
producera mer växthusgaser och behöva fler resurser för att få ut samma mängd kött vilket bidrar
till debatten om ekologisk egentligen är bättre för naturen än konventionellt producerat nötkött.
Ekologiska nötkreatur har också ett större krav på fri betesgång och mer fysisk yta än de
konventionella vilket kräver mer markyta (Krav, 2019). Ytterligare, ekologiskt producerat nötkött
har en fettprofil som stämmer bättre överens med dietära riktlinjer jämfört med konventionellt
producerat kött (Kamihiro et al., 2015).
Markanvändning och markanvändningsändring är viktiga aspekter då mjölk och
nötköttsproduktionen står för ungefär 70 % av agrikulturell markanvändning. Då mark är en
begränsad resurs som hela tiden påverkas av populationstillväxt och från anpassningen att
ersätta fossila bränslen med biobränslen, är det av yttersta vikt att markanvändningen sker på ett
effektivt och hållbart vis. Konkurrensen av markanvändningen inom produktionen för foder, mat
för direkt mänsklig konsumtion, bränsle för energi och transport, fiber för tyg och bevarandet av
skog är alla troliga att öka i framtiden (Flysjö et al., 2012).
Nötkreatur bidrar till den biologiska mångfalden och ett öppet varierat odlingslandskap och den
bidragande faktorn ökar då antalet nötkreatur minskar i Sverige. Genom att öka betestrycket
gynnar det mångfalden men det kräver en större markyta för nötkreaturen att röra sig på,
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markyta som kan användas till att producera energigrödor som i sin tur minskar användningen
av fossila bränslen (Kumm et al., 2005)
Försäljning av svenskt nötkött anses ha högre preferens än importerat kött men importerat kött
har sålts mer på senaste tiden då svenskt kött är dyrare. Det ekonomiska verkar vara den drivande
faktorn i försäljningen av mer importerat nötkött. För att minska kostnaden på svenskt nötkött
skulle större besättningar och intensivare produktion med kortare uppfödningstid är områden
som skulle behöva förbättras för en ekonomisk hållbarhet (Kumm et al., 2015).
Gräsbete är ett resurseffektivt sätt för nötkött och biprodukten mjölk (vice versa för mjölkkor och
biprodukten kött beroende på fokus) att produceras om djuret får beta på marker som annars inte
kan nyttjas annat än till bete (Bellarby et al., 2013).
För att främja en mer hållbar köttindustri säger Arnqvist (2008) att djuren borde beta mer,
producera fodret närmare djuren och restprodukter från livsmedelsindustrin borde nyttjas som
djurfoder. Även en minskning inom köttkonsumtionen krävs.
En studie från SLU ställer ett hypotetiskt scenario över hur Sverige skulle klara sig om det var
självförsörjande. Enligt studien skulle de flesta gårdar kunna försörja sig själva men det skulle
hämma produktionen av mjölkkor och kvaliteten på kött och mjölk, det köps därför importerat
kraftfoder då det är mer ekonomiskt försvarbart (Eriksson et al., 2016). Även
marknadsrapporterna över svensk konsumtion av nötkött visar att ungefär hälften av allt nötkött
importeras vilket betyder att köttkonsumtionen antingen skulle behöva halveras eller
nötköttsproduktionen i Sverige skulle fördubblas för att möta dagens konsumtionsbehov. Det
mest realistiska hade varit för medelsvensken att minska sitt intag av kött överlag.
Mycket av vår köttproduktion kommer från mjölkkor vilket gör att vi slår ihop våra resurser för
mjölk och nötkött i Sverige till skillnad från andra länder där vissa raser endast avlas fram för att
bli nötkött. Anledning till att siffran för markyta/kg kött är så mycket högre än den svenska siffran
är inte bara kött från mjölkkor utan även åldern de slaktas vid (Cederberg et al., 2009). När djuret
inte längre växer så fort, jämfört med ung ålder, går födan till underhållning istället för tillväxt och
om djuret inte heller producerar mjölk är den väldigt resursineffektiv. Enligt Boccard et al. (1979)
är det åldern och typ av ras på djuret som spelar roll för köttkvalitén. Det kan därför sägas att slakt
vid yngre ålder sparar mer på resurserna men på köttkvaliténs bekostnad.
Att presentera flödesschemat i form av ett Sankey-diagram gjorde att de flöden som fanns i
systemet kunde visualiseras och enkelt presenteras (Schmidt, 2008). Den fulla potentialen för
diagrammet har dock inte använts men detta beror mer på avsaknaden av data från de senare
stegen i produktionen snarare än en ovilja att visualisera även dessa flöden. T.ex. skulle förlusten
vid slakt kunna delas upp i många flöden istället för en grupp som endast kallas för ”förlust vid
slakt”. Genom att gruppera alla dessa sidoprodukter som togs upp i resultatet under ”förlust vid
slakt” kan det ses som att allt är förlust och ingen förbättring kan ske. I verkligheten är så inte
fallet och diagrammets flöden skulle förtydligats ytterligare om data funnits.
Butiker och grossister är idag dåliga på att uppskatta och välja sortiment, speciellt de mindre
butikerna. Genom att försöka ha ett brett utbud av varor gör att datumet ibland hinner gå ut. De
största anledningarna till svinn är felhantering av produkter och att efterfrågan av produkter
missbedömts. Hade butikerna och grossisterna kunnat nöja sig med ett mindre utbud hade
antagligen en stor summa, både ekonomisk och i matsvinn, kunnat sparas in. Butikerna kan inte
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ansvara för sina kunder men personal kan utbildas och vägledas så att produkter inte svinnas när
de är fullt dugliga (Naturvårdsverket, 2014).
Okunskapen kring mat är också en bidragande faktor till att mycket mat i butikerna svinnas. Vissa
varor uppfattas av kunderna se sämre ut när de ur matsynpunkt är som bäst, vilket gör att
butikerna i sin tur kastar varorna.
Ett av Sveriges miljömål är att minska matsvinnet vilket är ett viktigt ställningstagande men om
produktionssvinnet kan minskas redan innan det blivit matsvinn så har massa resurser sparats
redan innan det behövt slängas. Att motverka istället för att återvinna är precis vad EU direktivet
om matsvinn syftar till och det skulle gynna Sverige och EU att når detta mål.
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