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Introduktion 

Matens påverkan på miljön har i allt större grad börjat uppmärksammas i Sverige och runtom 
i världen. I Sverige uppskattas livsmedelsproduktionen stå för ca häften av övergödningen, en 
tredjedel av växthusgaserna och en femtedel av energiförbrukningen1. Även globalt utpekas 
jordbruket och livsmedelsproduktionen som ett av vår tids största miljöhot. Till år 2050 
beräknas världens befolkning öka till 9 miljarder vilket sätter stor press på framtidens 
produktion av livsmedela. Den här rapporten tar upp frågor som rör mat och miljö utifrån 
olika perspektiv. I den första delen beskrivs de miljöproblem som uppstår i dagens 
livsmedelsproduktion samt hur olika livsmedel påverkar miljön. Därefter diskuteras olika 
möjligheter till förändring och hur dagens konsumenter kan göra medvetna val för att välja 
hållbara och hälsosamma matvanor. För vidare läsning, klicka gärna på referenserna som är 
länkade till källor som går djupare in i respektive ämnesområde.   

Sveriges miljömål 

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål (Fig. 1) som beskriver utgångspunkten för 
Sveriges miljöarbete. Jordbruket och livsmedelsproduktionen påverkar flera av miljömålen 
genom bl.a. klimatpåverkan, försurning, övergödning och spridning av gifter i naturen. När 
det gäller produktion och konsumtion av mat är det inte alltid enkelt att säga vad som är bra 
eller dåligt för miljön. För det första behöver människan äta en varierad kost för att behålla sin 
hälsa, vilket gör att det inte endast går att ta hänsyn till matens miljöpåverkan i val av 
livsmedel. Dessutom finns det fall då ett miljömål står i konflikt med ett annat då det kan vara 
svårt att avgöra vad som är bäst ur miljösynpunkt. Ett exempel är då närproducerade 
livsmedel som producerats konventionellt ställs i relation till importerade ekologiska 
livsmedelb.   

 

   

1. Frisk luft  9. Grundvatten av god kvalitet 
2. Bara naturlig försurning 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
3. Giftfri miljö  11. Myllrande våtmarker 
4. Skyddande ozonskikt  12. Levande skogar 
5. Säker strålmiljö  13. Ett rikt odlingslandskap 
6. Ingen övergödning  14. Storslagen fjällmiljö 
7. Levande sjöar och vattendrag 15. God bebyggd miljö 
8. Begränsad klimatpåverkan 16. Ett rikt växt- och djurliv  

Figur 1. Sveriges miljökvalitetsmål2 

 

Miljökonsekvenser av jordbruketc 

I takt med att samhället industrialiserats har jordbruket på många håll i världen genomgått 
stora teknologiska förändringar. Dagens moderna jordbruk är till stor del beroende av fossil 
energi och använder stora mängder kemiskt framställda insatser. I Sverige står jordbruket för 
ca 20 % av den totala klimatpåverkan3 (Fig. 2) men miljön påverkas även på andra sätt, både 
direkt och indirekt, av jordbruket.  
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Lustgas 
från kväve i mark

35%

Metan från djurens 
matsmältning

20%

Koldioxid från 
bearbetade 
mulljordar

19%

Mineralgödseltillverkning 9 %

Metan och lustgas från gödsel 7 %

Koldioxid från fossila bränslen 7 %

Importerat foder 3 %

Figur 2. Fördelningen av växthusgasutsläpp från det svenska jordbruket3  

Vanligtvis inleds odlingsprocessen med att åkermark plöjs och harvas vilket luckrar upp 
jorden och skapar gynnsamma förhållanden för utsädet att gro. Bearbetningen av jorden frigör 
koldioxid och lustgas och påverkar samtidigt markens struktur och dess förmåga att hålla kvar 
vatten och näringsämnen, vilket ökar risken för näringsläckage och jorderosion.  

Innan jorden besås gödslas marken med stallgödsel från djurens avföring och/eller 
konstgödsel för att höja markens näringsvärde. Kväve, fosfor och kalium tillförs för att bidra 
med näring till skörden. All mark innehåller i sig själv näring som ingår i ett kretslopp där 
näring tillförs genom nedbrytning av organiskt material och kvävefixering, samt förs bort 
genom avgång till luft och vatten samt då lantbrukaren skördar grödan. Den naturliga 
näringen i marken räcker dock inte för att tillgodose behovet i dagens högproduktiva 
jordbruk, varför näring också tillförs på konstgjord väg. Fosforgödsel bryts som mineral från 
jordskorpan och är en ändlig resurs som kan bli bristfällig i framtiden. Kvävegödsel framställs 
industriellt genom en process då kvävgas från luften förenas med vätgas från vatten för att 
bilda ammoniak (Haber-Bosch). Framställningen av konstgödsel är energikrävande och står 
för en ansenlig del av jordbrukets totala klimatpåverkan (Fig. 2).  

Då överskott av näring tillförs i jordbruket ökar risken för näringsläckage till omgivande luft 
och vatten. Fosfor- och kväveläckage till sjöar, hav och vattendrag är ett stort problem som 
inte minst uppmärksammats genom övergödningsproblematiken i Östersjön. En hög 
kvävehalt i marken medför att markens lustgasutsläpp blir större. Lustgas bildas när 
kväveföreningar omsätts av mikroorganismer i marken. All mark producerar lustgas men 
storleken på utsläppen beror bl.a. på tillgången till kväve, syre och kol. En stor del av 
lustgasutsläppen från jordbruket kommer från odling på torvmarker. Torvmark som också 
kallas mulljord består av en stor mängd organiskt material som lagrats in under en lång 
period. Mulljordar medför stora problem eftersom de både ger upphov till lustgasutsläpp vid 
nedbrytningen av organiskt material och koldioxidutsläpp i samband med att jorden syresätts 
då marken brukas. Till problematiken hör även att mulljordar, tack vare sin näringsrika jord, 
ofta är eftertraktad mark för odling och ger stora bidrag till livsmedelsproduktionen.  

Stallgödsel medför både positiva och negativa effekter inom jordbruket. Genom att använda 
djurens avföring som gödningsmedel återsluts ett kretslopp där näringen från fodret kan 
återföras till jordbruksmarken. Men stallgödseln medverkar även till 
övergödningsproblematiken och bidrar till försurning och klimatpåverkan genom utsläpp av 
ammoniak, metan och lustgas, både då den sprids på åkrarna och vid lagring.  

Efter att utsädet såtts underhålls jordbruket med kemisk och mekanisk ogräsbekämpning och i 
vissa fall även konstbevattning. Kemiska bekämpningsmedel som används för att skydda 
skörden från angrepp av svampsjukdomar och skadeinsekter bidrar negativt till den biologiska 
mångfalden. Den ökade användningen av bekämpningsmedel har bland annat medfört att 
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beståndet av många insekter minskat, vilket också medför en minskad pollinering. Odling av 
monokulturer dvs. ensidiga odlingssystem som är inriktade på ett enda växtslag bidrar också 
till negativa effekter på odlingslandskapet med ökat behov av växtskyddsmedel och minskad 
biologisk mångfald som följd.     

Dagens jordbruk använder stora mängder fossila bränslen, i det mekaniska arbetet vid 
jordbearbetning och skörd, vid torkning av skörden samt för framställning av konstgödsel. 
Förbränning av fossila bränslen orsakar koldioxidutsläpp men bidrar även till försurning, 
övergödning och bildning av marknära ozon.     

Djuruppfödningd 

Djurindustrin står för en stor del av jordbrukets miljöpåverkan. Aktiviteter relaterade till 
uppfödning av djur uppskattas stå för så mycket som 18 % av världens totala klimatpåverkan4.  
Somliga djur påverkar miljön enbart genom att finnas till, detta gäller exempelvis idisslande 
djur såsom kor, får och getter. Idisslande djur kan till skillnad från enkelmagade djur bryta ner 
cellulosa. Cellulosa finns i alla växters cellväggar och räknas in i det som i dagligt tal kallas 
fiber. Idisslarnas komplicerade matsmältningssystem medför att de kan tillgodogöra sig energi 
och näring från gräs och växter genom att beta. I samband med nedbrytningen av cellulosa 
bildas metan, även enkelmagade djur avger metan men i betydligt mindre mängder. 
Metanutsläpp från djurens matsmältning står för en ansenlig del av jordbrukets totala 
klimatpåverkan (Fig. 2). Hur mycket metan som släpps ut beror bland annat på vilket foder 
djuret är uppfött på och hur länge djuret lever.  

Metanutsläppen medför att idisslare ger upphov till större klimatpåverkan än enkelmagade 
djur såsom gris och kyckling. Men idisslarna har även en viktig funktion i vårt samhälle då de 
kan omvandla energi från gräs, som vi inte kan äta, till kött- och mejeriprodukter. Om djuren 
tillåts beta ute kan de även ta tillvara mark som är för stenig eller backig för att odlas upp. 
Hagmarker binder också in koldioxid och när djuren betar gynnas den biologiska mångfalden. 
Djur som tillåts beta utomhus växer dock långsammare än när de utfodras med kraftfoder, 
vilket medfört att antalet fribetande kor har minskat. En nackdel med djur som föds upp 
extensivt och får gå ute och beta är att slaktåldern är högre för dessa djur, vilket också medför 
större metanutsläpp per producerad mängd kött. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att 
expansion av betesarealer kan konkurrera med annan mark såsom skogsområden. En trend är 
också att djur allt oftare koncentreras till större besättningar i några få områden. Då djuren 
koncentreras på en begränsad landyta kan istället risken för överbete och jorderosion öka. Då 
intensiv och extensiv djuruppfödning diskuteras är det viktigt att även inkludera aspekter 
kring etiska dilemman som rör djurens hälsa och välmående.     

En mycket stor del av djuruppfödningens miljöpåverkan kommer från produktionen av foder. 
Foder kan delas upp i grovfoder som inkluderar fiberrika grödor såsom hö, ensilage, vall och 
bete samt kraftfoder som består av fiskmjöl eller proteinrika grödor såsom spannmål, 
baljväxter och oljeväxter. I genomsnitt går det åt sex kilo protein från växtriket för att 
producera ett kilo kött5. Eftersom odling av foder kräver insatser i form av fossil energi, 
konstgödsel, vattene och bekämpningsmedel blir den totala miljöpåverkan från uppfödda djur 
generellt sätt betydligt större än för livsmedel från växtriket. Ett exempel som åskådliggör 
skillnaden i resursanvändning är användningen av vatten. För att producera ett kilo spannmål 
krävs 500-4000 liter vatten och för att producera samma mängd kött krävs 5000–20000 liter6.  

Uppfödning av djur kräver också mycket stora markarealerf. Idag används ca 70 % av den 
globala jordbruksmarken till boskapsuppfödning, i form av betesmark och odling av foder4. I 
takt med att köttproduktionen ökar blir fördelningen av jordens mark ett allt mer akut 
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problem. Boskapsuppfödning har pekats ut som en bakomliggande orsak till att skogsområden 
i tropiska länder huggs ner och konverteras till jordbruks- och betesmark4. Markanvändning 
kan också diskuteras utifrån ett matsäkerhetsperspektiv, då mängden tillgänglig mark avsedd 
för grödor till direkt humankonsumtion blir mindre ju mer boskapsarealerna ökar.    

Beräkning av livsmedels miljöpåverkan 

För att beräkna ett livsmedels miljöpåverkan används ofta en metod som kallas 
livscykelanalysg. Livscykelanalyser omfattar ett ”vaggan till graven” perspektiv där alla 
processer längs livsmedelskedjan, såsom produktion av råvaror, livsmedelsförädling, 
transporter, konsumtion och avfallshantering, inkluderas. En livscykelanalys kan också 
avgränsas för att t.ex. endast inkludera primärproduktion, vilket brukar kallas ”vagga till 
grind”. Genom att använda ett livscykelperspektiv kan den totala miljöpåverkan, eller en 
utvald miljöeffektskategori t.ex. klimatpåverkan, beräknas för en produkt. Vissa miljöeffekter 
är svåra att beräkna såsom biologisk mångfald och indirekt markanvändning, varför många 
livscykelanalyser inte inkluderar dessa aspekter. Hur stor miljöpåverkan ett livsmedel 
beräknas ha beror på vilka systemgränser som använts i analysen. En livscykelanalys som 
inkluderar ett vaggan till graven perspektiv inkluderar t.ex. fler miljöbelastande processer än 
en analys som endast inkluderar primärproduktionen, detta är viktigt att komma ihåg då 
resultat från olika livscykelanalyser jämförs. 

Vid användning av livscykelanalys beräknas ett livsmedels miljöpåverkan för en bestämd 
funktionell enhet. Den funktionella enheten är en gemensam nämnare som gör att analysens 
resultat kan jämföras med resultat från andra studier. Den funktionella enheten är vanligtvis 
en viktangivelse såsom 1 kg livsmedel men kan också vara exempelvis en viss energi- eller 
proteinmängd av livsmedlet. Livscykelanalyser har kritiserats för att inte ta hänsyn till 
livsmedels näringsinnehåll vilket kan ge en skev bild då en varierad kost med inslag av olika 
livsmedelsgrupper rekommenderas för en god hälsa. I en nyligen publicerad artikel användes 
istället ett index där varje livsmedels näringsdensitet ställdes i relation till dess 
klimatpåverkan, som ett försök att kombinera både miljö- och hälsoaspekten7.  

Vegetabilier  

Vegetabilier ger generellt upphov till låg miljöpåverkan i förhållande till animaliska livsmedel 
(Fig. 3), skillnaderna i miljöpåverkan är dock stora och påverkas bl.a. av vilken sorts 
livsmedel som avses, samt hur och var produktionen skett. Inom gruppen vegetabilier ingår 
spannmål, grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär.  

Spannmål har låg klimatpåverkan i jämförelse med andra livsmedelsgrupper. Ris skiljer ut sig 
då odlingen framförallt sker i vattendränkta risfält som släpper ifrån sig metan. 
Metanutsläppen gör att ris kan ha ca sex gånger så hög miljöpåverkan som vete8. Grönsaker 
kan grovt delas in i salladsgrönsaker (t.ex. sallad, tomat, gurka och paprika), grova grönsaker 
(t.ex. rotfrukter, kål, blomkål och broccoli) och övriga grönsaker. Grova grönsaker odlas på 
friland och är generellt bättre ur miljösynpunkt än salladsgrönsaker. Tack vare att de är enkla 
att lagra är grova grönsaker även bra val under vinterhalvåret. Äpple, päron, plommon och 
körsbär är exempel på frukt som odlas i Sverige. Dessutom finns en mängd olika odlade och 
vilda bär att tillgå under stora delar av året. Under vinterhalvåret är utbudet av frukt 
framförallt beroende av import från andra länder.      

I Sverige importeras många grönsaker, frukter och bär från södra Europa men även längre 
transporter av livsmedel sker med båt eller flyg från t.ex. Sydamerika, Asien och Afrika. Till 
skillnad från animaliska livsmedel kan transporterna stå för en betydande del av 
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vegetabiliernas totala klimatpåverkan. Detta beror på att klimatpåverkan under 
primärproduktionen generellt är mindre för oförädlade livsmedel såsom frukt och grönsaker. 
Störst miljöpåverkan uppstår vid transport med flyg som ger upphov till 200 gånger större 
växthusgasutsläpp än transport med båt8. Livsmedel som transporteras med flyg är framförallt 
färska och känsliga livsmedel med kort hållbarhet som transporteras lång väg. Exempel på 
importerade livsmedel som ofta transporteras med flyg är färska baljväxter som haricots verts 
och sockerärtor, färska bär och tropisk frukt t.ex. mango, papaya och melon. Förutom 
transportsätt och transporternas längd beror den totala miljöpåverkan orsakad av transporter 
på eventuell kyl- och frysförvaring samt fyllnadsgraden under transporten. Om en lastbil 
exempelvis går halvfull blir transporten ineffektiv och utsläppen högre per mängd 
transporterad produkt. Den mest ineffektiva transporten under ett livsmedels livscykel, som 
också vanligtvis ger upphov till störst klimatpåverkan, är transporten från affär till konsument. 
 
Men det är inte bara transporterna som medför att importerade livsmedel ofta har högre 
miljöpåverkan än inhemska. I Sverige består elmixen till 95 % av vattenkraft och kärnkraft, 
förädling och lagring av livsmedel ger därför upphov till mindre växthusgasutsläpp här än i 
länder där elproduktionen till större del är beroende av fossila bränslen. I Sverige finns också 
lagar för vilka och hur mycket bekämpningsmedel som får användas i jordbruket. Det svala 
klimatet minskar dessutom problemen med skadedjur varför användningen av 
bekämpningsmedel i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv. Somliga frukter och 
grönsaker kräver mer bekämpningsmedel än andra att producera. Odling av bananer, 
vindruvor och citrusfrukter är exempel där stora mängder bekämpningsmedel användsh.  
 
Salladsgrönsaker odlas ofta i växthus. Växthusodling kan ske i kallväxthus eller i uppvärmda 
växthus. För att värma upp växthus krävs mycket energi, hur stor klimatpåverkan 
uppvärmningen ger upphov till beror på vilket bränsle som används. I många länder används 
fossila bränslen för uppvärmning. I Sverige har en omställning gjorts, från fossila bränslen till 
förnybara biobränslen, för majoriteten av växthusodlade tomater, vilket sänkt tomaternas 
klimatpåverkan med två tredjedelar8.   
 
Kött- och mejeriprodukteri 
 
Kött från uppfödda djur är en livsmedelsgrupp som står för stor miljöpåverkan. I Sverige köps 
ca 85 kilo kött per person och år9. Globalt sett ökar köttkonsumtionen i takt med att världens 
befolkning ökar och blir rikare, vilket medför allvarliga konsekvenser för miljön. 
 
Vissa djur är mer effektiva proteinproducenter än andra vilket medför att det går åt mindre 
foder per mängd producerat kött vid uppfödning av kyckling och gris än för idisslare. 
Eftersom idisslare dessutom producerar metan har kor i genomsnitt tre gånger högre 
klimatpåverkan än gris och åtta gånger högre än kyckling (Fig. 3)10. Enkelmagade djur skiljer 
sig från idisslarna då de inte kan tillgodogöra sig energi och näring från grovfoder och till 
högre grad behöver foder av hög proteinkvalitet. Detta medför att en större andel kraftfoder 
ges till kyckling och gris än till kor. Fodret står generellt för den största andelen av 
köttprodukters miljöpåverkan. För gris och kyckling står fodret för ca 80-90 % av 
växthusgasutsläppen, för idisslarna är motsvarande siffra ca 40 %10.    
 
Många olika typer av kött- och mejeriprodukter produceras från boskapsdjuren. Dels används 
olika delar av djuret för att producera exempelvis filé, färs och korv, och dels bidrar djuren 
med många olika livsmedel såsom ägg, mjölk, ost och grädde. När ett livsmedels 
miljöpåverkan beräknas fördelas den totala miljöpåverkan från djurets uppfödning på de 
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produkter som produceras, detta kallas allokering. Det betyder att äggen och mjölken tilldelas 
en andel av kycklingens och kornas totala miljöpåverkan. Vilken typ av allokering som 
tillämpas kan få stor betydelse för livsmedlets miljöpåverkan, t.ex. kan både fysisk mängd och 
ekonomiskt värde användas som utgångspunkt för allokering. För nötkött har det en stor 
betydelse om köttet kommer från kor av köttras eller från mjölkkor. Om köttet kommer från 
mjölkkor produceras både mjölk och kött, vilket medför att köttets andel av den totala 
miljöpåverkan blir lägre. 
 
I Sverige står gräsvall och bete för 50 % av den totala foderarealen, foder från den egna 
gården och inköpt svenskt foder står för 23 % och resterande 27 % utgörs av importerat 
foder11. Framförallt importeras stora mängder kraftfoder, varav soja- och palmkärnekakor står 
för en stor andel. Den importerade sojan kommer framförallt från Latinamerika, och den 
största andelen från Brasilien. Mellan 1994 och 2004 fördubblades odlingsarealerna för soja i 
Latinamerika4. Förutom att stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel används i 
sojaodlingen hotar de expanderande odlingsområdena omgivande naturområden såsom 
cerradon, som påstås vara den artrikaste savannen i världen, och Amazonas regnskog. 
Palmolja importeras framförallt från Malaysia och Indonesien och även här skövlas skog för 
att ge plats åt odlingarna.  
 
Cirka en tredjedel av allt konsumerat kött i Sverige importeras från utlandet12. Eftersom 
primärproduktionen står för majoriteten av köttets miljöpåverkan har transporten en mindre 
betydelse. Produktionen skiljer sig dock mycket åt från land till land varför stora skillnader i 
miljöpåverkan kan finnas. I en rapport från Naturvårdsverket13 jämfördes miljöpåverkan från 
svenskt och brasilianskt nötkött. Rapporten visade att övergödning förknippad med 
nötköttsproduktion var större i Sverige, även energiåtgången var större i Sverige eftersom 
svenska kor äter en större andel odlat foder. Däremot var klimatutsläppen högre för 
brasilianska kor pga. större intag av grovfoder och högre slaktålder. En annan faktor som 
spelar in är att lustgasutsläppen från gödseln blir kraftigare i ett varmare klimat8. Om 
nötköttsproduktionen dessutom bidragit till skövling av regnskogen skulle detta innebära stor 
klimatpåverkan och negativa effekter för biologisk mångfald.  

 

 
                 Figur 3. Klimatpåverkan för 12 livsmedel. Inkluderar samtliga moment från produktion  
                    till tillagning. Data baseras på C-Kanyama, A. (2009)14.  
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Fisk och skaldjur 
 
Medelkonsumtionen av fisk i världen är 17 kg per person och år15. Miljöpåverkan från fisk 
beror bl.a. på vilket fiskart det handlar om, om fisken är vildfångad eller odlad och vilken 
fångstmetod som använts. Beroende på dessa faktorer kan fisk och skaldjur antingen vara ett 
bra val ur miljösynpunkt eller ett livsmedelsval med stor miljöpåverkan. 
 
Klimatpåverkan från fisk domineras av koldioxidutsläppen från fiskebåtarnas bränsleåtgång. 
Vilken fiskemetod som används är avgörande för hur mycket bränsle som används och beror 
bl.a. på om fisken lever nära vattenytan (pelagiska arter) eller nära botten (bentiska arter). 
Energiåtgången för att fiska pelagiska arter, såsom sill och makrill, är låg i jämförelse med 
fiske av bottenlevande arter. Bottenlevande arter fiskas med trålning eller skrapning då 
redskapen dras över havsbotten. Den här typen av fiske, som kallas aktivt fiske, kräver 
mycket energi och skadar de naturliga ekosystemen på botten. Torsk, räkor och kräftor är 
exempel på arter som ofta fiskas med trålfiske. Fiskbeståndens storlek avgör också hur 
mycket bränsle som krävs eftersom fiskebåtarna tvingas ligger ute till havs längre tid om 
bestånden är små. Överfiske medför därmed en dubbel miljöbörda med såväl minskad 
biologisk mångfald och ökad klimatpåverkan.    
 
Idag produceras 47 % av världens totala produktion av fisk och skaldjur genom odling15. 
Somliga fiskar är allätare och kan utfodras med vegetabilier och biprodukter från jordbruket. 
Musslor kräver inget foder alls eftersom de tar upp näring genom att filtrera vattnet. Odlade 
musslor är därför bra ur miljösynpunkt då de både renar vattnet och har låg miljöpåverkan i 
övrigt. I Sverige konsumeras framförallt fisk som är i behov av stora mängder foder och som 
delvis består av marint foder (t.ex. lax, torsk och andra rovfiskar). Den animaliska delen av 
fodret kan komma från fiskrens men kommer också från vildfångad foderfisk. För att 
producera 1 kilo lax går det åt ca 3 kilo vild fisk i fodret, per laxfilé krävs ännu mer, ca 5 
kilo16. Fisket av foderfisk står för merparten av den odlade fiskens klimatpåverkan. Fiskodling 
i havet medför även risk för övergödning genom näringstillförsel från fodret. Om odlingen 
ligger i kustnära områden ökar risken för övergödning pga. tillförsel av näringsämnen från 
land och dåligt vattenutbyte. Fiskodling på land är en lösning för att undvika risken för 
övergödning och dessutom förhindra spridning av genetiskt material i havet. Problemet med 
landbaserad fiskodling är att den är betydligt mer energikrävande än odling till havs. 
 
Enligt FAO är hälften av världens stora fiskbestånd fullt utnyttjade och drygt en fjärdedel 
överutnyttjade eller utfiskade. Idag tas ca 90 miljoner ton fisk upp från haven per år i världen. 
Av den totala fiskproduktionen (både fiske och odling) går ca 2/3 till humankonsumtion och 
1/3 till djurfoder15. Fiskmjöl och fiskolja används dels som foder vid fiskodling men också 
som kraftfoder vid kyckling- och grisuppfödning.  
 
Livsmedelssvinnj 

Under livsmedelskedjans gång uppskattas ca häften av den producerade maten gå till spillo 
genom svinn under skörd, lagring, beredning, distribution och konsumtion6. En undersökning 
av SIK visade att 20-30 % av all mat som köps hem i Sverige slängs. Klimatpåverkan för att 
producera den mängd mat som slängs uppgår, enligt samma studie, till ca 1.9 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter1, vilket motsvarar ca 3 % av Sveriges totala klimatpåverkan. Svinnet 
från livsmedelskedjan kan även ställas i relation till den mängd resurser som gått åt i 
produktionen. I USA uppskattas över 40 000 miljarder liter vatten gå åt till att producera den 
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mat som slängs på hushållsnivå (endast för konstbevattning), samma mängd hade kunnat 
tillgodose ca 500 miljoner hushålls vattenbehov i världen6. 
 
Svinn är ett stort resursslöseri som får ökade negativa konsekvenser ju högre upp i 
livsmedelskedjan förlusterna sker. Då ett livsmedel slängs på hushållsnivå betyder det att 
resursanvändning och miljöpåverkan som uppstått under livsmedlets odling, lagring, transport 
och förädling skett i onödan. Att minska svinnet i livsmedelskedjan är därmed en mycket 
viktig åtgärd för att minska den totala miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen.   
 
Hur ska vi föda 9 miljarder? 

Till år 2050 beräknas världens befolkning öka till 9 miljarder vilket sätter stor press på 
framtidens produktion av livsmedel. Historiskt sett har det ökade livsmedelsbehovet 
framförallt tillgodosetts med hjälp av ökad avkastning från jordbruket. Mellan 1950 och 2000 
tredubblades världens jordbruksproduktion samtidigt som den globala åkermarken 
expanderade med mindre än 25 %17. Ny teknik och kunskap i kombination med ökad 
användning av konstbevattning, konstgödning och pesticider har möjliggjort en 
produktionsökning som kunnat möta det växande behovet av mat i världen.  

Många menar att det är teknologiskt möjligt att kraftigt öka produktionen av mat även i 
framtiden, frågan är huruvida det går att genomföra på ett hållbart sätt. Ett intensifierat 
jordbruk riskerar att medföra ökade miljökonsekvenser för bl.a. klimat, biologisk mångfald 
och odlingslandskap. Begränsande resurser såsom fosfor och vatten är andra faktorer som 
kommer påverka utvecklingen. Genmodifierade organismer (GMO) är en teknik som många 
sätter stort hopp till. Med hjälp av GMO kan avkastningen av somliga grödor flerfaldigas. 
Utveckling av GMO grödor som kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel har 
även potential att minska miljöpåverkan från jordbruket. Men det finns också risker med 
GMO såsom osäkerheten vad som händer om de sprider sig i naturen. I dagsläget är det svårt 
att ta ställning till vilken roll GMO ska få eftersom det fortfarande behövs mer forskning om 
vilka miljö- och hälsorisker användningen kan innebära på siktk.  

Det finns också de som menar att det redan idag produceras tillräckligt med mat för att föda 
jordens befolkning. Enligt en studie av Smil m.fl. produceras dagligen 4600 kilokalorier per 
capita globalt sätt18, vilket gott och väl skulle kunna tillgodose världens befolkning med 
energi. Enligt denna studie förloras 1/3 av energin från den producerade maten genom svinn i 
livsmedelskedjan och ytterligare nästan 40 % i omvandlingen av vegetabilier till animaliska 
livsmedel. Problem relaterade till distribuering och lagring av producerad mat är ytterligare 
faktorer som bidrar till bristen på mat i vissa delar av världen.    
 
Våra konsumtionsvanor 
 
Under de senaste årtiondena har sammansättningen av människans kost förändrats markant på 
flera håll i världen. Generellt utgör livsmedel av animaliskt ursprung idag en större andel i 
kosten samtidigt som intaget av raffinerade och energitäta livsmedel ökat.  Under samma 
period har konsumtionen av spannmål, baljväxter och andra fiberrika livsmedel minskatl. Den 
största skillnaden har skett utvecklingsländer, främst i Asien och Latinamerika, där intaget av 
animaliska livsmedel ökat dramatiskt. I Kina har t.ex. per capita konsumtionen av kött 
fyrfaldigats och mjölkkonsumtionen ökat tio gånger sedan 196019.  
 
Våra konsumtionsvanor styr efterfrågan på vilka livsmedel och hur mycket av olika livsmedel 
som produceras. Eftersom somliga livsmedel kräver mer resurser än andra påverkar våra 
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konsumtionsmönster också miljön i olika grad. Flera studier har gjorts som visat att en kost 
som innehåller en mindre andel animalier är fördelaktig ur ett miljöperspektiv20,21,5,22. Men en 
vegetarisk måltid behöver nödvändigtvis inte vara bättre ur miljösynpunkt om den baseras på 
importerade och resursintensivt producerade vegetabilier23. Figur 4 visar en uppskattning av 
hur klimatpåverkan från den svenska livsmedelskonsumtionen fördelas mellan olika 
livsmedelsgrupper24. Ett annat sätt att uttrycka skillnader i konsumtionsmönster är att skildra 
dess avtryck som markanvändning. I Sverige används i genomsnitt 4000 kvadratmeter (0.4 
hektar) på år och person, eller ca 10 kvadratmeter per person om dagen, för att producera den 
mat vi äter10. För att föda hela Sveriges befolkning krävs ca 3.6 miljoner hektar per år vilket 
kan jämföras med Sveriges befintliga åkermark som uppgår till ca 2.7 miljoner hektar. Det 
betyder att endast tre fjärdedelar av Sveriges befolkning kan födas av den inhemska 
produktionen med dagens konsumtionsmönster. 75 % av dagens svenska matavtryck utgörs 
av åkermark för odling av foder10.   
    

 
Figur 4. Klimatpåverkan i procent från olika livsmedelsgrupper baserat på svensk medelkonsumtion.  
Data baseras på Wallén, A., m.fl. (2004)24.    

 
Rekommendationer ur hälsoperspektiv 

Förändrade konsumtionsvanor har inte bara fått konsekvenser för miljön utan även för vår 
hälsa. Idag lider över en miljard människor av övervikt, med ökad risk för flera kroniska 
sjukdomar som följd, och i somliga länder har förekomsten av övervikt flerdubblats bara 
under de senaste årtiondena25. Den diet som ofta rekommenderas för en hälsosam livsstil är 
rik på grönsaker, rotfrukter, baljväxter, cerealier, frukt, bär och fet fisk medan energitäta 
livsmedel med lågt näringsvärde, intag av rött och processat kött samt feta mejeriprodukter är 
begränsade26,27. En sådan kost har också visat sig minska risken för flera folksjukdomar 
såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes typ II27,28.  
 
Flera studier har uppmärksammat att den kost som rekommenderas utifrån hälsosynpunkt 
också många gånger är bättre ur miljösynpunkt i förhållande till den västerländska standard 
dieten29,30. Dagens svenska medelkonsumtion av kött är betydligt högre än Livsmedelsverkets 
rekommendationer, uppskattningsvis äter vi idag 25-35 % mer kött än vad som 
rekommenderas31. Ett för högt köttintag bidrar till ett onödigt högt proteinintag samtidigt som 
andelen mättat fett kan bli alltför hög. Beräkningar visar även att så mycket som en tredjedel 
av energianvändningen för svensk livsmedelsproduktion används för att producera tomma 
kalorier såsom godis, kakor och läsk32. I figur 4 utgör dessa livsmedel huvuddelen av den 
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 Välj fisk från stabila beståndr och som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt, till exempel miljömärkt 

fisk som MSCn eller KRAVs.  

 Välj frukt och grönt efter säsongt och gärna grova grönsaker som rotfrukter, broccoli, vitkål och lök. De 

kan bland annat lagras längre än ömtåliga grönsaker som tomat, sallad och gurka.  

 Välj gärna frukt, bär och grönt som inte har besprutats så mycket eller inte alls, till exempel ekologiska 

alternativ. Bananer, citrusfrukter och vindruvor är de frukter som besprutas allra mest – därför är det 

särskilt viktigt att välja obesprutat av just dessa frukter.  

 Tänk på att långa transporter ofta orsakar större utsläpp av växthusgaser än korta, men att även 

transportsätt har betydelse. För klimatet är det därför bra att välja frukter, bär och grönsaker som har 

fraktats ”transportsnålt”.  

 Ät mer bönor, linser och ärter – det är ett bra val oavsett om de är torkade eller konserverade, särskilt 

om de ersätter en del av köttkonsumtionen.  

 Välj rapsolja, och matfetter med mycket rapsolja, eller olivolja. Rapsolja är bäst ur miljösynpunkt och 

dessutom bra för hälsan  

Att hantera maten på rätt sätt är viktigt för att inte påverka livsmedels hållbarhet negativt. Att 
ta till vara på den mat som köps för att undvika svinn är en mycket viktig åtgärd för att 
minska den totala miljöpåverkan från konsumentens miljöpåverkan. Detta kan genomföras 
genom att planera matlagningen efter vad som finns i kylskåpet och spara rester som kan ätas 
direkt eller tillagas på nytt vid senare tillfälleu.   

Andra viktiga åtgärder handlar om hur man transporterar sig till butik. Cykel, gång eller 
kollektivtransport är de bästa transportsätten ur miljösynpunkt. Om inköpen görs med bil är 
det viktigt att planera sina inköp för att minimera antalet bilfärder samt att göra inköpen i 
samband med andra aktiviteter då bilen används. I dag finns dessutom möjligheten att 
använda e-handel, då maten levereras till önskad plats. Undersökningar visar att samordnade 
inköp såsom e-handel kan vara ett bra alternativ ur miljösynpunkt33. 

Avslutande ord 

Att mätta dagens och framtidens befolkning är en stor utmaning, att samtidigt minska 
miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen gör det är inte lättare. I dag är varken 
livsmedelsproduktionen eller konsumtionen av livsmedel hållbar ur ett miljöperspektiv. De 
utmaningar som världen står inför kan ibland kännas överväldigande, men det faktum att 
dagens produktion och konsumtion ger upphov till stor miljöpåverkan och ohälsa innebär 
också att det finns stora möjligheter till förändring. För förändring mot en mer hållbar 
livsmedelsproduktion och konsumtion krävs handling på flera nivåer. Staten tillsammans med 
livsmedelsproducenter, kedjor och konsumenter har alla ett ansvar. För att en sådan 
utveckling ska ske krävs dock ökad kunskap och en vilja om förändring. 
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