
Hälften så många kor idag som för 65 år sedan

Av tabellen ovan framgår bland annat att antalet nötkreatur har nästan halverats de
senaste 65 åren. Källa: Statens Jordbruksverk.

Idag är råder informationskaos om livsmedelsproduktionen i Sverige och världen.
Detta med anledning av den globala matkrisen. Ett påstående som ofta förs fram är
att den svenska köttproduktionen måste minskas eftersom den svenska kossan är
en miljömarodör av sällan skådat slag.

Personligen har jag överväldigats av de våldsamma attackerna mot den svenska kossan
som miljöbov. Visst är det så att vi idag har en djurhållning som svämmar över alla
breddar? Det är möjligt, men långt ifrån hela sanningen.

Lite ko-statistik
Under hela 1800-talet och fram till 1940-talet ökade antalet nötkreatur i Sverige. Därefter
har den sjunkit dramatiskt.

1944 fanns det cirka 3 miljoner nötkreatur i landet och idag återstår endast drygt
hälften – cirka 
1 600 000 kor.

Notabelt är också att antalet får och lamm låg mellan 1,2 miljoner och 1,6 miljoner under
hela 1800-talet. Idag produceras endast cirka 500 000 får och lamm.

Det djurslag som ökat i Sverige är grisen. Från 1800-talets 500 000 till dagens 1,8 miljoner
grisar.



Slutsats:

Idag har vi hälften så många kor i Sverige som för 65 år sedan. Detta kom som
överraskning för mig. Kanske för dig också?

Den enda produktionsgren inom jordbruket som expanderat kraftigt under denna tid är
odlingen av spannmål! Vi bör därför så gott det går nagelfara miljö- och klimatideologernas
argument. Ofta framförs kritiken av personer som drivs av en vegansk livsåskådning, vilket
de sällan berättar om. En av de mest högljudda och inflytelserika politikerna på detta
område är vänsterpartisten och EU-parlamentarikern Jens Holm.

Han är också redaktör för veganrörelsens hemsida Rättvis mat.



I fokus: Globala köttet och Ulf Magnusson

Köttätandet ökar kraftigt i världen och det kan gynna fattiga bönder som med
köttets hjälp kan lyfta sig ur fattigdom. Det menar Ulf Magnusson som är veterinär
och professor på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på
Lantbruksuniversitet, SLU.
Han har under många år arbetat med den växande animalieproduktionen i flera
utvecklingsländer.

Sedan 1970 har den köttätande mänskligheten mer än fördubblat sitt köttätande. Den
största ökningen har skett i utvecklingsländerna där man idag äter ungefär 150 miljoner
ton kött om året. Köttätandet i i-världen är betydligt lägre, drygt 100 miljoner ton. 
Men eftersom det finns betydligt färre människor i i-länderna så är det ändå så att i-
världens invånare äter ungefär 80 kilo kött per person och år, medan folk i
utvecklingsländerna äter mindre än hälften så mycket, även om det finns mycket stora
regionala skillnader.

Kraftigt ökande köttaptit
FN-organet FAO uppskattar att den globala köttkonsumtionen kommer fortsätta öka
våldsamt, med ytterligare en fördubbling fram till 2050, även mjölk och ägg förutspås öka
på liknade sätt.
Ulf Magnusson ger sin bild av hur vetenskapssamhället ska hantera denna hisnande
utveckling.



Kött från naturbetande djur är bättre för klimatet än kött från konventionellt
uppfödda. Ny forskning visar att betesmarker binder oväntat mycket kol. Enligt en
svensk analys kan klimatpåverkan av svensk mjölk och nötkött därmed skrivas ned
med 20 till 40 procent.

Mjölk och nötkött har hamnat i rejäl motvind i klimatdebatten. Bara den svenska mjölken
orsakar varje år utsläpp som motsvarar 3 miljoner ton koldioxid medan produktionen av
nötkött orsakar utsläpp på 2 miljoner ton.

Nu visar en rapport från forskare i åtta EU-länder att de siffrorna kan behöva skrivas ned
med 1-2 miljoner ton koldioxid. Studien är publicerad i tidskriften Agriculture Ecosystems
and environment och refereras i tidningen Land Lantbruk.

Med en ökad satsning på naturbete skulle utsläppen kunna sänkas ytterligare.

Christel Cederberg vid forskningsinstitutet SIK menar att studien är unik eftersom man för
första gången använt en teknik som gör det möjligt att mäta inlagringen.

– Betesmarkerna visade sig vara väldigt värdefulla, inte bara för biologisk mångfald utan
också för att binda kol, säger Christel Cederberg.

Även gamla och idag lågt utnyttjade betesmarker som den ungerska pustan visade sig
vara betydande kolsänkor. Tidigare har man trott att marken mättas med kol vid en viss
nivå.

– Debatten kring nötköttets klimateffekt har varit lite onyanserad. Det här visar att det är
väldigt stor skillnad på kött från olika produktionssystem, säger Christel Cederberg.

Det är också viktigt att betesmarkerna är tillräckligt stora. Om marken överbetas och blir
söndertrampad ökar inte mullagret och då binder marken inte lika mycket kol. Det är också
viktigt att marken inte senare plöjs upp eftersom kolet då frigörs. Det senare kan vara fallet
vid produktion av grovfoder till djur som föds upp inomhus

Konsumtionen av nötkött i Sverige ökade med 50 procent per capita mellan 1990 och
2005. I samband med utbrottet av Galna kosjukan, BSE, passade svenskarna, till skillnad
från övriga européer på att skruva upp sin konsumtion av det då billiga köttet.

– Även om klimateffekten av kött måste nyanseras så äter vi ändå alldeles för mycket kött i
Sverige, säger Christel Cederberg. Mängderna är dessutom betydligt större än vad
svenska betesmarker skulle kunna producera.



Propaganda mot köttätande

Svenska Naturskyddsföreningen och livsmedelsverket uppmanar oss att äta mindre kött.
Borde man inte i stället uppmana oss att äta mer kött som producerats på ett naturligt
sätt? 
Nötkreatur som äter grönfoder producerar ett kött som har hög halt av nyttigt fett, av
vitaminer och mineraler. Det är ett koncentrat av all den näring vi behöver. 
Ekologisk produktion av grönbeteskött för en lokal marknad förbrukar ingen olja för
produktion av kraftfoder, konstgödsel och bekämpningsmedel och oljeförbrukningen i
jordbruksarbete och transporter minimeras. 
I propagandan mot köttätande ingår ofta en varning för att idisslarna rapar metan och
därmed bidrar till växthuseffekten. Men två tyska forskare har nyligen visat att även växter
producerar metan både när de lever och när de bryts ner. 
Miljöfysiker som studerar atmosfären med hjälp av satelliter upptäckte att det bildas moln
av metan över jordens regnskogar som uppenbarligen producerats av den gröna
vegetationen. Och förra året konstaterade en nobelpristagare att Venezuelas skogar
producerar 30 till 60 miljoner ton metan varje år. Luftblåsor i upp till 650 000 år gamla
borrkärnor från polarisen har en metanhalt som samvarierar med halten av koldioxid och
med den globala temperaturen. 
Under värmetider var metanhalten och koldioxidhalten hög i atmosfären. I det växthus som
därmed skapades omvandlades koldioxid till biomassa och enligt de nya rönen producerar
all biomassa metan – av levande växter och av bakterier när växterna bryts ner. 
Under 1900-talet ökade atmosfärens metanhalt. Det var en direkt följd av att
koldioxidhalten ökade på grund av ett massivt frigörande av den koldioxid som lagrats i kol
och olja under miljontals år. 
Kornas rapande hade naturligtvis ingen betydelse i det stora hela.



Vad är GMO?

GMO står för genmanipulerade organismer. Det innebär att arvsmassa (DNA) flyttas
mellan arter, som i naturen aldrig skulle kunnat blandas. 
Gmo idag
Våra viktigaste grödor majs, vete och ris, som tillsammans står för hälften av världens
livsmedelsförsörjning, har redan utsatts för försök att genmodifieras. 
Soja och majs är de vanligaste genmanipulerade grödorna för försäljning. 
Odling av genmanipulerad raps, majs, rosensallat, nejlika och tobak är tillåtet inom EU.
Import av genmanipulerad soja, majs och bomull är även det tillåtet. 
USA (66%), Argentina (23%) och Kanada (6%) står tillsammans för 95% av världens GMO
odlade areal. 
Den vanligaste användningen av genteknink idag är att göra grödor resistenta mot
kemiska ogräsbekämpningsmedel. De 4-5 företag, som står för i princip hela GM-
marknaden är också de företag som står för 2/3 av försäljningen av bekämpningsmedel.

Varför inte GMO?

Ekonomiska, inte ekologiska intressen
Förespråkare (läs bioteknikföretagen) säger att syftet med GMO är att få fram bättre mat,
hållbarare jordbruk och framförallt att föda världens hungriga. Detta har man ännu inte
kunnat visa. Istället har kemikalieberoendet stärkts och bönder blivit beroende av
multinationella företag. De som idag vinner på gentekniken är storföretagen, inte världens
svältande, eller vi konsumenter i Nord. 

Patent på liv & beroende av storföretag. 
När en gröda genmanipuleras tar företaget också patent på grödan, vilket innebär att
företager har rätten till att använda grödan i 20 år. Detta innebär att en lantbrukare som
använder grödan måste betala royalty till företaget. Eftersom den mesta modifiering gäller
bekämpningsmedelsresisten, måste lantbrukaren även köpa just det bekämpningsmedel
som grödan är designad att tåla, från samma företag. 

Allergirisk
Genmanipulering medför risken att allergiframkallande egenskaper förs över till
organismer som inte tidigare varit allergi framkallande. 

Hot mot biologisk mångfald
En ökad anvädning av bekämpningsmedel innebär att den biologiska mångfalden hotas.
Genimanipulerade gener kan också överföras till vilda närbesläktade växter, vilket också
hotar mångfalden inom arter. 



 

Osäker teknik 
Tekniken i sig är osäker: Det går inte att styra exakt var generna hamnar när de förs in i
den nya organismen. Inte heller vet man exakt vilka egenskaper man för med sig, eller de
nya generna kan utlösa. Det är med i dag inte möjligt att förrutsäga vilka långsiktiga hälso-
och miljöeffekter gentekniken kan att få. 

Ingen väg tillbaka 
Genar kan inte "renas" bort. När de väl finns i naturen, finns de där för gott. 

 
Vad kan jag göra?
Handla KRAV-märkt! KRAV-produkter får inte lov att genmanipuleras. 

Kräv av butikskedjorna att de antar som policy att inte sälja GMO-livsmedel. 
Kontakta lokalpolitiker och begär GMO-fri mat i kommunens kök. 
Bli medlem i någon organisation som arbetar aktivt med miljö och GMO-frågan.

Miljöförbundet Jordens Vänner



Ekologisk odling – ditt val i affären avgör jordbrukets
utveckling

För allt fler har det blivit självklart att köpa ekologisk mat om det finns. De flesta inser
intuitivt att giftiga kemikalier inte hör hemma i livsmedelsproduktionen och att mat skall
gödslas med naturlig gödsel och inte med konstgödsel. Vi vill helt enkelt ha naturligt
producerad mat. Men konsekvenserna av kemikalieanvändningen i jordbruket är betydligt
större än deras direkta påverkan på maten och på vår hälsa. Det svenska jordbruket har
genomgått mycket stora förändringar de senaste hundra åren. Den teknikutveckling som
skett har förvandlat jordbruket till ett industriellt jordbruk. Två av de mest påtagliga
förändringarna i jordbrukets förutsättningar är introduktionen av konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel. 

Kemi eller biologi? 

Idag används stora mängder av olika kemikalier i jordbruket. Under de senaste
decennierna har det använts flera ämnen som idag är förbjudna, eftersom vi då inte kände
till deras konsekvenser. På samma sätt är vi idag inte fullt medvetna om vilka effekter de
nuvarande bekämpningsmedlen har på varken natur eller människor. 

Förutom den rena giftverkan som bekämpningsmedlen har så har det också på grund av
bekämpningsmedlen varit möjligt att välja nya odlingsmetoder, med t.ex. ensidiga
växtföljder, som har stora konsekvenser för hur landskapet ser ut och vilka arter som kan
överleva i det. 

Den andra stora förändringen är konstgödseln. Det traditionella jordbruket var hänvisat till
den gödsel som kunde produceras på gården för växtodlingen. Det gjorde att det var
nödvändigt att hushålla med näringen och att varje gård behövde en balans mellan
djurhållning och växtodling. Introduktionen av konstgödseln gjorde att dessa naturliga
ramar kunde sprängas. Detta har lett till att vi idag till stora delar har separerat djurhållning
och växtodling, något som leder till överskott på växtnäring på djurgårdar samtidigt som
växtodlingsgårdarna blivit beroende av konstgödsel. Genom att kretsloppen brutits, och
det sätt växtnäringen används, står dagens jordbruk för en stor del av övergödningen av
våra sjöar och hav. 

Konstgödsel är också miljöförstörande vid produktionen. Den består bland annat av kväve
och fosfor. Kvävet kräver mycket energi för att bindas i former som är tillgängliga för
växterna och fosforn i konstgödseln är en ändlig resurs som utvinns i andra länder och
transporteras till Sverige. 

De förändrade förutsättningar för odlingen som konstgödseln och bekämpningsmedlen har
bidragit till har förändrat det svenska jordbruket och det svenska odlingslandskapet. Idag
finns färre vilda arter på och omkring jordbruksmarken, jordbruket har blivit mer ensidigt
och jordbrukets negativa påverkan på vår miljö har ökat väsentligt. 



Ekologisk odling – ett hållbart odlingssystem

Med ekologisk odling väljer man bort både de kemiska bekämpningsmedlen och
konstgödseln. Det gör att det blir nödvändigt att i större utsträckning återigen ta hänsyn till
de naturliga förutsättningarna för jordbruk. Ensidiga växtföljder blir inte längre möjliga.
Gårdarna kan inte bara ha växtodling utan det behövs djur på gårdarna. Växtnäringen blir
allt för värdefull för att slösa med när man inte längre kan köpa konstgödsel. Sammantaget
gör detta att vi med ett ekologiskt odlingssystem får ett rikare landskap, att vi får livsmedel
med mindre risk för bekämpningsmedelsrester, att energi-krävande
konstgödselframställning försvinner och att jordbrukets negativa miljöpåverkan på t.ex.
våra hav kan minska. Med ekologiskt jordbruk skapar vi helt enkelt långsiktigt hållbara
odlingssystem. 

Ekologisk odling är bättre för miljön

I jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion kan man dra slutsatsen att
ekologisk produktion har totalt sett en mer positiv, eller mindre negativ, inverkan på miljön
än vad det konventionella jordbruket har.* 

Det är uppenbart att vi måste ställa om till ett ekologiskt jordbruk för att minska de negativa
miljöeffekterna och resursanvändningen i jordbruket. Våra val i butiken avgör om det skall
bli möjligt. 

• Det finns enskilda studier som visar att ekologiskt är bättre ur en del aspekter och
andra enskilda studier som visar att konventionellt är bättre. Denna fråga
debatteras livligt inom lantbruket. Vid Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid SLU
har en större sammanställning av ett stort antal jämförande studier mellan
konventionellt och ekologiskt jordbruk gjorts och resultatet från den
sammanställningen visar tydligt på det ekologiska jordbrukets fördelar.

Miljöförbundet Jordens Vänner


