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Miljövänlig köttkonsumtion  

- är det möjligt? 

 

En artikelserie av Josefin Söderström 

 

Köttproduktionen ger en rad dåliga och bra miljökonsekvenser. Försurning, växthusgaser 

och övergödning är de dåliga. Medan öppna landskap, biologisk mångfald är de bra. Hur 

ska man som köttkonsument välja i köttdisken om man vill bidra till de bra sakerna mer 

än de dåliga? Ska vi äta mycket, lite eller inget kött alls? Om vi måste äta mindre kött 

måste det uppnås på något sätt. Köttskatt förespråkas starkt från vissa experter medan 

andra tycker att det är det sämsta alternativet. 
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Fakta om köttproduktionens 
miljöpåverkan: 
 
Övergödning: 
Kväve och fosfor läcker ut i 
vattendrag när åkrarna gödslas. 
Vilket leder till försurning och att 
vattendrag, till exempel sjöar, 
växer igen. 
 
Växthusgaser: 
Metangas släpps ut från jordbruket 
mest från nötkreaturen, eftersom de 
är idisslare. Metangas bidrar till 
den globala uppvärmningen. 
Koldioxid, växthusgas, släpps ut 
vid tillverkning av mineralgödsel 
samt foder och gödselhantering. 
 
Växtskyddsmedel: 
Är till för att rensa bort ogräs och 
skadedjur. Om medlet läcker ut i 
naturen finns risken att det verkar 
på andra djur- samt växtarter. 
Främst används växtskyddsmedel 
till fodersäd och proteinfoder. Det 
innebär att användningen på 
betesmarker är väldigt låg.  
 
Biologisk mångfald: 
Betande djur sätter ett ”betestryck” 
på de växter som redan finns i 
området, vilket gynnar de växter 
som annars inte kunnat växa där på 
grund av att de ”kvävs” av de mer 
konkurrens kraftiga växterna. Detta 
leder i sin tur till att andra djur- 
samt insektsarter kan frodas. De 
betande djuren är alltså en del av 
ekosystemet. Försvinner de 
försvinner också den biologiska 
mångfalden. 
 
 

 

Källor: 

Jordbruksverket 

�aturvårdsverket 

 

Välja miljövänligt kött – ingen lätt uppgift 

 

Ska man välja svenskt, svenskt ekologiskt eller utländskt gris-, 

får, fågel- samt nötkött? Det är inte lätt att svara på och det 

råder delade meningar. Men många experter tycker att 

svenska konsumenter borde köpa svenskt kött framför 

utländskt.  

 

Vad man bör välja i köttdisken 

När det kommer till vilket kött man bör välja, om man vill vara 

miljömedveten är det svårt. Eftersom det finns väldigt många 

faktorer som ska räknas in. Men naturbeteskött tycker Monika 

Pearson, Livsmedelsverkets nutritionsavdelning, är ett bra förslag. 

Men kravmärkt kött är inte speciellt annorlunda i jämförelse med 

ej kravmärkt kött. 

 

- Ekologiskt kött, till exempel Kravkött, är bra eftersom det 

ger en försäkran om att inget växtskydd har använts vilket 

är bra för miljömålet Giftfri miljö. Men i det stora hela är 

det inte stor skillnad mellan kött som är ekologiskt och kött 

som ej är ekologiskt, menar hon. 

 

Hur väljer man rätt? 
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Monika Pearson pekar även på vikten av det öppna landskapet och den biologiska 

mångfalden. Men också att vi måste minska vår köttkonsumtion, eftersom vi har en 

överkonsumtion och det är inte hållbart för miljön. 

 

Miljömärka köttet 

Monika Pearson menar att en annorlunda märkning av köttet skulle kunna vara en lösning. 

Men det är många olika faktorer som ska räknas in, för att kunna ge en rättvis bild av köttets 

påverkan på miljön. Det skulle krävas enormt mycket arbete att kartlägga hur alla gårdar 

hanterar sin gödsel, hur de transporterar djuren, hur köttet transporteras, vilket foder som 

använts och hur man har odlat det. Allt detta skulle ta lång tid att genomföra och kosta en del 

pengar.  

Karl-Ivar Kumm, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet har skrivit ner rapporten ”Import 

av kött – export av miljöpåverkan?” på uppdrag av naturvårdsverket. Han har jämfört hur stor 

köttproduktionens miljöpåverkan är mellan Sverige, Danmark och Brasilien. 

- Det spelar stor roll var och hur köttet har producerats. Det är skillnad om från gris till 

gris. Om den har föds upp på djurtäta lilla Jylland som bidrar till mer miljöpåverkan 

eller är det på lerjordar med låg djurtäthet i Mellansverige som bidrar mindre, säger 

han. 

Det är samma sak när det gäller nötkött. På Irland har man sedan länge avverkat den mesta 

skogen för att skapa jordbruksmark där man nu producerar bland annat nötkött som exporteras 

till Sverige. Brasilien har börjat avverka regnskogarna för att få större betesmarker och till 

viss del kunna odla mera sojaplantor. Det ger bättre odlingsmark om man avverkar annan 

skog än regnskog vilket man gör. Soja är också en stor del av landets export. Den används 

som tillskott i foder eftersom det har högt protein innehåll och bidrar till att djuren växer 

snabbare enligt Karl – Ivar Kumm. Även han håller med om att vi måste sänka vår 

konsumtion av kött. Men han är positiv till att bevara köttproduktionen i Sverige på en rimlig 

nivå. 

- Nötkreatur har, som exempel, en positiv inverkan på näringsfattiga jordar. 

Kreatursgödsel och vall som odlas till nötkreatur förbättrar markens bördighet. Bete 

bidrar också till biologisk mångfald och öppet varierat landskap i skogsbygder, menar 

han. 
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)aturbeteskött det bästa valet                                                                                             

Karl - Ivar Kumms råd till Sveriges köttkonsumenter är att köpa svenskt kött, speciellt 

naturbeteskött är att rekommendera. Men han tycker också att det behövs kompletterande 

information för att man ska kunna göra ett bra val. Hur man tar hand om gödseln, var man har 

fött upp djuren och hur förhållandena ser ut där. Vilket foder man använder och var det 

kommer ifrån är också viktigt. Det är många frågor som det måste finnas svar på för att man 

ska kunna göra det bästa valet.  

- Flaggan på förpackningen säger inte allt. I en förpackning med den svenska flaggan 

kan det ibland finnas kött som inte producerats särskilt miljövänligt. 

 

 

 

 

Anita Lundström, på Naturvårdsverket klimatavdelning, anser att det är viktigt med nötkreatur 

samt får som betar och håller ängar och hagar öppna.  

 

�aturbeteskött är ett av de bättre alternativen. Men man måste se efter så att köttet är från Sverige. 

Köttet på bilden är från Uruguay som ligger nära Brasilien. 
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- Det ger ett rikare växt- och djurliv och djuren kan tillgodogöra sig gräset och vissa 

foder från marker där vi inte kan odla sådant som vi människor äter.  

 

Däremot tycker hon att vi har en överkonsumtion av kött i Sverige och att den måste minska 

från cirka 180 till cirka 140 gram per dag. De senaste 20 åren har vår köttkonsumtion ökat 

kraftigt, mer än vad som är bra för miljön. 

 

Anita Lundström föreslår att man också kan äta mer gris och fågel. Anledningen till det är att 

nötkreatur är idisslare, som släpper ut mer metangas, en växthusgas, än icke idisslare som gris 

och fågel.  

 

- Vilket kött man bör köpa är inte lätt att svara på, men naturbeteskött, ekologisk eller 

annat kött som kommer från djur som gärna betat i svenska hagar är ett bra val, tycker 

hon.  

 

Svenskt naturbeteskött verkar vara det mest miljövänliga alternativet och Jordbruksverket 

stämmer in i den teorin. 

 

- Naturbetesmarkerna bidrar till fler djur- samt växtarter vilket vi tycker är viktigt. 

Därför är det bäst att äta Svenskt naturbeteskött, säger Bo Norell, Jordbruksverkets 

miljöenhet 

 

 

Information om köttimport, export, produktion samt konsumtion: 

 

Import:  

Sverige importerade cirka 310 miljoner kilo kött 2008 (Här är även ben inräknade alltså blir 

siffrorna något mindre om man enbart räknar med det kött som verkligen äts upp.) 

250 – 300 000 kg soja importeras varje år till Sverige för att gå till kraftfoder, 40 miljoner ton 

till EU. 

 

Konsumtion:  

I Sverige konsumerade vi cirka 740 miljoner kilo kött 2009 (Här är även ben inräknade alltså 

blir siffrorna något mindre om man enbart räknar med det kött som verkligen äts upp.) 
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Sverige ca 80kg/person per år 

Indien ca 5kg/person per år 

USA ca 120kg/person per år 

 

Produktion:  

Sverige producerade 2008 cirka 514 tusen ton kött (Här är även ben inräknade alltså blir 

siffrorna något mindre om man enbart räknar med det kött som verkligen äts upp.) 

 

Brasilien producerade 8 miljoner ton kött. 

 

Förklaring av uttryck: 

 

)aturbeteskött:  

Betesdriften skall till minst 50 % av tiden ske på naturbetesmarker, det vill säga ogödslad och 
oplöjd mark, vilken inte besprutats med kemiska bekämpningsmedel, som har eller har haft en 
lång beteskontinuitet och som används eller kan användas till bete. 
 

Foderstaten skall under stallperioden till minst 50% bestå av grovfoder. Fodret skall vara fritt 
från främmande tillsatser och smittämnen och får inte negativt påverka köttets lukt, smak och 
utseendei. 
 

Djuren skall gå på bete under minst en betessäsong 

Kravmärktkött:  

Djuren får större utlopp för sina naturliga beteenden, alla djur får vara ute sommartid, även grisar, 
höns och kycklingar, djuren får foder odlat utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel  

 

GMO: Genmodifierierade produkter som används för att förädla till exempel växters egenskaper. 

Källor: 

Jordbruksverket 

FAO:s informationsverksamhet i �orden F�:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 

Miljöstyrningsrådet 
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Sofia Carlsson (c), Jordbruksdepartementet: 

”Köttskatt är ingen lösning på överkonsumtionen” 

Skatt på nöt-, gris, fågel samt fårkött debatteras mer och mer. Men på 

Jordbruksdepartementet har man dock valt att inte diskutera frågan vidare eftersom 

det anses som ett dåligt instrument för att minska köttkonsumtionen. EU - 

parlamentarikern Jens Holm (v) anser att information om köttets miljöpåverkan inte 

räcker utan det måste ske en prisförändring. 

 

 

 

I Sverige äter vi idag cirka 80kg kött per person och år (ej inkluderat fisk, skaldjur eller 

viltkött). Det är en ökning på 26 procent sedan 1980 och konsumtionen fortsätter att öka. 

Köttet måste bli dyrare för att vi ska konsumera mindre för miljöns skull anser vissa politiker 

och miljöorganisationer. 

 

Hur mycket dyrare måste köttet bli för att du ska minska konsumtionen? 
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Men Sofia Carlsson (c), Jordbruksdepartementet (politiskt sakkunnig inom jordbruk, 

livsmedel samt djurskydd) anser att köttskatt inte är en bra metod för att minska 

köttkonsumtionen. 

 

- Det är ett trubbigt instrument eftersom olika kött påverkar olika på miljön. Det skulle 

inte stödja att man väljer miljövänligt kött eller minska konsumtionen, menar hon. 

 

Köttskatt har diskuterats på Jordbruksdepartementet men man har bestämt sig för att kasta 

bort förslaget. 

 

- Vi har valt att inte diskutera ämnet vidare eftersom det inte är ett bra sätt. Man kan 

jämföra med torskkonsumtionen. När det kom fram att torsken höll på att dö ut slutade 

folk att köpa torsk och det utan att priset höjdes, säger Sofia Carlsson. 

 

Det skulle alltså vara bättre om information fanns och att konsumenterna tog den till sig. Men 

Sofia Carlsson vill poängtera att det är nödvändigt med betande djur i Sverige. 

 

- De bidrar till ökad mångfald. Vilket innebär en stor variation av arter i våra 

ekosystem. Därför borde det finnas kött- och mjölkproduktion i Sverige. Det är 

importen av kött som är ett problem, menar hon. 

 

EU - parlamentarikern Jens Holm (v) driver frågan om köttskatt för att få EU:s politiker att 

ändra åsikt. Men han har än så länge inte fått något gensvar. På ett seminarium, anordnat av 

Vänsterpartiet som hölls i februari, pratade han om hur Brasilien hugger ner sin regnskog för 

att utöka sina betesmarker och till viss del odla mer soja. Sojan blandas i fodret som djuren 

äter för att de ska få i sig mer protein och därmed växa fortare. 

 

- Jag och några andra har satt upp varningslappar i matsalen på de sallader som 

innehåller kött för att väcka uppmärksamhet, säger Jens Holm på ett Köttskatt – 

seminarium på Riksdagen. 

 

Han anser att det är av stor vikt att vi minskar vår köttkonsumtion och han kan förstå om det 

känns jobbigt att övergå från kött till vegetariska produkter. Det är inte ovanligt att människor 

som äter kött tittar snett på rätter som innehåller bönor, groddar och linser. 
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- Innan jag blev vegetarian såg inte en linssoppa speciellt häftig ut. Vi måste alla dock 

ta vårt ansvar gentemot miljön. Om det innebär att vi måste äta mer vegetariskt så är 

det så, menar han 

 

Hur den här skatten ska se ut och genomföras är inte klarlagt på något sätt. Karl – Ivar Kumm, 

docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, tycker att köttskatt kan vara en bra idé men 

är tveksam till hur man ska genomföra den. 

 

- Det är svårt att veta hur man ska beskatta köttet. Ska det som produceras på ett mindre 

miljövänligt sätt skattas mer och miljövänligt kött mindre eller lika mycket, undrar 

Karl - Ivar Kumm. 

 

Han menar om man ska gynna dem som producerar kött på ett miljövänligt och hållbart sätt 

innebär det väldigt mycket jobb. Det spelar stor roll var köttet är producerat, även var i 

Sverige. Hur gödsel tas om hand, vad djuren äter och hur den maten har odlats. 

 

Anita Lundström, på Naturvårdsverkets klimatavdelning säger att Naturvårdsverket, inte har 

tagit ställning till frågan huruvida vi bör ha köttskatt eller inte. 

 

- Vi har inte alls tittat på vad en köttskatt skulle innebära. Eftersom köttproduktionens 

miljöpåverkan är stor ur ett globalt perspektiv, kan det vara en svår fråga för ett enskilt 

land att hantera. 

 

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen anser att köttskatt är en bra idé för att få 

en minskad konsumtion. Köttet borde skattas olika beroende på hur det har producerats, 

berättar han på Vänsterpartiets seminarium i februari. Han anser att vi inte borde kalla 

köttskatt för köttskatt. Risken är att man att inte får med sig Sveriges köttkonsumenter 

eftersom uttrycket är negativt laddat. 

 

- Ordet ”köttskatt” kan dräpa debatten om vi använder det eftersom det blir 

kontroversiellt. Lite mer fingertoppskänsla krävs, säger Mikael Karlsson. 
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Kött till varje pris 

 
Människan har ätit kött i alla dess tider. Många ser det som en del av oss till och med en 

rättighet. Det har även jag gjort. Vegetarianer och veganer är fienden de försöker inviga 

oss till deras ”man ska inte äta kött” tro. Men jag tänker ta det djärva steget att påstå 

att vi inte måste sluta äta kött helt, även om vi vill värna om miljön. 

 

I början av det här året var jag väldigt stolt över mig själv. Källsorterade allting och drog ut 

kontakterna på de apparater jag inte använde. Släckte lamporna i de rum jag inte var i Köpte 

ekologiskt och rättvisemärkt om det fanns, ja jag var riktigt miljömedveten. Trodde jag i alla 

fall. Nu har det dock dykt upp en ilsken röd varningsflagg att min köttkonsumtion har varit för 

hög. Jag har ätit alldeles för mycket kött för att kunna kallas miljövänlig. Trots att jag har köpt 

ekologiskt kött och det är inte ens säkert att det är det miljövänligaste, hoppsan!  

 

Snabbt rotade jag fram receptböckerna inför veckans planering av maträtter. Nu måste jag 

införa mer vegetariska rätter annars går det illa för miljön. Det gick mot förmodan bra tillslut, 

trots vilda protester från en ilsken sambo. Men jag har konstaterat att det skulle vara svårt att 

helt sluta äta kött för min del. Jag vet mycket väl att jag inte är ensam om att tycka det.  

 

Därför känner jag en viss motsträvighet till köttskatt som har blivit mer och mer 

uppmärksammat. Om köttet skulle bli dyrare, visst det svider i plånboken men slutar jag äta 

kött för det? Troligen inte. Ska kött bli en lyxvara som rika kan unna sig? Självklart är det 

beroende på hur dyrt det blir, men tanken finns där.  

 

Frågan är om köttskatt verkligen är rätt lösning? Under cirka en månads exponering av 

information om köttproduktionens miljöpåverkan har jag ändrat mina matvanor. Inte för att 

jag har något högre IQ än alla andra, säkert tvärtom, utan för att det var uppenbart att idag är 

det inte hållbart att äta kött varje dag. 

 

Jag tror att det svåraste med hela grejen att äta mindre kött är en princip sak. Man har alltid 

fått äta kött, det är en rättighet och en vana. Sist jag var på en hamburgerkedja, innan 

månaden av exponering av information om köttproduktionens miljöpåverkan, slängde jag en 

blick på menytavlan. Där stod det uppräknat bredvid varje meny: ”CO2 – Utsläpp”. Visst 

kände jag djupt innerst inne att jag borde ta till mig det som stod där. Men det slutade ändå 
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med en vanlig hamburgertallrik. Det hade inte spelat någon roll om den hade varit 20 kr 

dyrare än den som var miljövänligare, jag ville ha min hamburgertallrik, som jag alltid beställt 

och alltid kommer att beställa. Punkt förbannat slut!  

 

Det är många människor som tänker precis den tanken som jag tänkte då. ”Varför ska just jag 

sluta äta kött och bli en jävla vegetarian som bara äter kaninmat?!” En väldigt vanlig reaktion 

jag får när jag pratar om min nya upptäckt. Därför tror jag att det kommer att väcka stor 

bitterhet om köttskatt införs. Då försvinner själva syftet med att införa köttskatt, nämligen att 

miljön inte klarar av påfrestningen av all köttproduktion och vi behöver äta mindre kött. Men 

man måste inte sluta äta kött helt utan bara införa någon vegetarisk dag då och då. Eller äta 

kött i storlek av en 90 grammare varje dag om man hellre vill det. 

 

Det dyker även upp argument att man bara är en person och vad gör det för skillnad? Visst 

bara för att en person äter mindre kött betyder det inte att jorden är räddad. Men det kan ge en 

”ringar på vattnet” effekt. Om en börjar kanske andra också börjar. Man måste våga ta risken 

att alla inte kommer att göra det, men du har i alla fall gjort något. 

 

I slutändan handlar det inte om att konvertera köttätare till vegetarianer. Utan att förstå vad 

det är som händer med miljön då kött måste massproduceras eftersom vi vill ha rättigheten att 

äta kött varje dag. 
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Lantgårdsidyll med köttet som ett plus 

 

Solen sliter sig genom täcket och kastar sina varma strålar över en klump med röda hus 

och lador. Det dova mullret från en traktor som står på tomgång är det enda ljudet man 

kan höra. En ung man i blåa snickarbyxor och en väl böjd, svart keps, som det går att 

skymta mörkt hår under, hoppar in i förarhytten. )u ska Martin Magnusson ska köra 

mat till fåren. 

 

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat under de senaste åren. Det handlar inte om djur som 

slaktas på lokala slakterier och att köttet säljs hos den lokala handlaren. Utan djuren 

transporteras till stora slakterier som klarar av enorma mängder djur och säljs på 

stormarknader . Varför har det blivit så? 

 

- Kött har blivit en massproduktionsvara eftersom att efterfrågan ökar hela tiden och 

köttproducenterna har svarat genom att effektivisera till det yttersta, säger Martin 

Magnusson. 

 

 

 Snön smälter bort från hagarna och snart fylls de med betande djur igen 
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Betande kor på en äng är en bild av Sverige 

Martin är bonde och är delägare av Uddbygård i Tyresö. Han tog över familjeföretaget för 

några år sedan tillsammans med sin syster. Han är en ung kille med glimten i ögat. Han tycker 

att det är kul med människor som är intresserade av bondelivet. Men han anser att det är synd 

att så många barn inte ens vet vad en ko egentligen är. 

 

- Det kommer barn som tror att kossorna är giraffer eftersom de har sett på tv eller varit 

ute och rest med sina föräldrar. De har en närmare relation till elefanter i Afrika än vad 

de har till nötkreatur, som ändå är ett av Sveriges vanligaste förekommande djur. 

 

 

 

 

När man åker längs vägarna i Sverige ser man ofta de betande korna eller fåren. Det spelar 

nästan ingen roll var man befinner sig. Är detta något vi vill fortsätta se i framtiden? Kanske 

är det till och med något som man kan identifierar vårt hemland med. 

 

Lång tunga? Check. Fläckig? Check. Lång hals nja inte direkt, det här nog inte en giraff. 
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- Det öppna landskapet är en del av den svenska folksjälen. Vi har haft boskapsdjur så 

långt vi kan minnas. Öppet landskap används ofta som PR för Sverige. Men vill man 

ha det måste vi göra det på något sätt. Det är ingenting som uppstår av sig självt, 

menar Martin. 

 

Köttet är ett plus 

På gården finns det fjorton kor plus några ungdjur samt får, höns, hästar och katter förstås. 

Det är inget stort antal vi pratar om och det kött som Martin säljer är mest ett plus. Den största 

anledningen till att djuren finns där är att de ska hålla landskapet öppet. Man vill alltså att de 

ska beta och förebygga att området, runtom gården, växer igen. I och med att man håller 

landskapet öppet får man ett ökat antal växt- samt djurarter som trivs.  

 

Martin är egentligen inte den som bestämmer att gården ska finnas till för att hålla landskapet 

öppet utan det är Tyresökommun. Området är ett naturreservat som bland annat forntida 

gravfält. På dem betar mest gårdens får eftersom de är lite lättare än nötkreaturen. 

 

- Ägarna av Uddbygård hyr (arrenderar) marken av oss. Vi har ett krav och det är att 

marken ska hållas öppen och tillgänglig så att besökare kan komma dit, säger Göran 

Bardun kommunekolog på Tyresökommun. 

 

Kommunen hjälper även till att rusta upp gården på olika sätt för att kunna driva jordbruket. 

De får pengar eftersom de tar emot besökare som får komma dit och titta samt lära sig om 

bondelivet, så kallade visningsavtal. 

 

När man står här på gården är det svårt att inte bli att bli förförd av atmosfären. Det är tyst och 

solen slänger sina strålar över marken så fort den får chansen. Ibland går det att höra ett 

enstaka bräkande får eller ett dovt ”muuuuuu”.  

 

Kanske är det tänkt att nötkreatur och får, i första hand, ska användas till att hålla ett öppet 

landskap och till att bevara en del av Sverige. Köttet som man skulle få av dessa djur skulle 

naturligtvis kunna säljas och ätas upp. Men det skulle innebära en enorm skillnad i den 

dagliga kosten, för dem som äter kött. 

 

Inne hos kossorna och tjurarna ligger det två stycken kor och vilar. 
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- Nu har damerna gått och lagt sig, säger Martin med ett leende. 

 

De här kossorna är riktigt runda om magarna. Tillökning är inte speciellt långt borta. Men när 

Martin tar tag i ett redskap, som har ett långt träskaft och två stycken klor som sticker ut 

längst ner (även kallat en grep), reser sig damerna genast upp med längtansfulla blickar. 

 

- Nu tror de att de ska få mat, säger Martin och ler. 

  

 

 

Hellre kvalitet än kvantitet 

För Martin skulle det vara svårt att ge upp det här livet. Det är något han har växt upp med 

och något han verkligen tycker om att göra. Men han tycker att kött har blivit en 

massproduktionsvara globalt sett. Eftersom att efterfrågan har blivit större och 

köttproducenterna har svarat genom att effektivisera till det yttersta. Importen av kött är också 

oundviklig om vi ska äta den mängd kött vi äter idag. 

 

- Jag har inget emot att inte äta kött varje dag. Hellre vill jag ha kvalité än kvantitet. 

Kvalité får man inte genom att pumpa djuren med hormon, vilket, tack och lov, är 

förbjudet i Sverige i alla fall.  

 

Uddbygård är näst intill helt självförsörjande och använder lite inköpt foder för att det ska 

räcka till. I det fodret är det knappt någon soja. Det i sig är ett hett diskussionsämne idag på 

grund av att Brasilien skövlar sin skog för att kunna odla mer soja. 

 

Nej, att äta kött varje dag är inte ett måste för Martin men vegetarian eller vegan skulle han 

nog aldrig bli. 

 

- Jag har ingenting emot vegetarianer eller veganer för den delen. Men att vara vegan är 

att gå lite för långt enligt min åsikt, men så länge de inte kräver att andra också ska 

vara det bryr jag mig inte.  

 

�är det vankas mat är det med stor förväntan damerna radar upp sig vid grinden. 
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Extrema djurrättsaktivister har än så länge inte drabbat gården men en närliggande gård fick 

sig en törn förra året. 

 

- Det som gör min förbannad är när idioterna släpper ut djuren ur deras hagar. Det 

hände i somras hos en kollega. De hade öppnat grinden och bonden hittade sina djur 

strövandes runtom i området. Samma sak med minkarna som de släpper ut ur sina 

burar mot en säker död i skogen. Jag har inget tillövers för pälsindustrin men de ger 

sig på fel del i ledet.  

 

Bönderna måste också utvecklas 

På gården har man byggt ett café i en av de gamla röda bodarna. Det är inrett med lantligstil, 

såklart. Trä är överlägset det vanligaste materialet här inne. På väggarna sitter olika tavlor, till 

exempel på en utav dem är det illustrerat en massa olika kor. Under varje bild finns en 

beskrivning av rasen som den föreställer. När Martin kommer in i caféet sätter han sig 

tillbakalutad i en stol vid fönstret och tittar ut. Det går att ana en viss stolthet över det han ser 

genom fönstret. 

 

- Vi bönder måste också utvecklas med tiden. Det går inte att vara sura och hela tiden 

vilja ha det på sitt sätt. Bara för att man producerar mjölk eller kött betyder det inte att 

man får det sålt utan att behöva göra någonting själv. Man måste marknadsföra sig och 

visst blir det en hel del pappersarbete, men så är det som egenföretagare. 

 

Nog kan Martin också bli frustrerad av politikers beslut om olika saker. Det har blivit hårdare 

krav på vissa moment på gårdar, till exempel att gödselhanteringen. 

 

- Ibland undrar man ju hur de tänker men de måste också göra sitt jobb. Är man 

missnöjd med någonting så får man göras sin röst hörd. Men vi kan inte göra som 

fransmännen till exempel. Om de är missnöjda över ett beslut tar de några lass med 

gödsel och dumpar det utanför deras riksdag och säger att de vill ha en förändring. Det 

andra extrema hållet är att bara sitta och sura samt vara bitter över det hela. Vilket inte 

hjälper. 

 

Det har dessutom blivit en liten intern fejd mellan bönder som odlar samt producerar 

ekologiskt och de som inte gör det.  
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- När man träffas på ett möte eller liknande, då kan det uppstå diskussioner mellan 

ekologiskt producerande bönder och de som inte gör det. Det handlar mest om att de 

som har ekologisk produktion tycker att de andra också ska börja med det. Men de 

andra bönderna anser att det är för dyrt och krångligt  

 

Martin tycker att det här är synd eftersom de borde hålla ihop, de är trots allt kollegor.  

 

- I dagsläget är det inte ens nödvändigt att jämföra de båda olika sätten att producera 

eftersom skillnaderna inte är speciellt stora. Det finns utrymme för båda, menar han. 

 

Beslutet att bli bonde 

När det är dags för slakt kör Martin själv sina djur till slakteriet och sedan köttet till en lokal 

handlare som köper kött från närliggande gårdar så fort det finns. Men köper även in från 

slakterier i hela Sverige för att verksamheten ska gå runt. Köttet där är dock lite dyrare än det 

man hittar i köttdisken på affären. 

 

- Det blir inte billigare att köpa kött bara för att man skär bort några mellanhänder. Men 

många är beredda att betala lite mer för kött med bra kvalitet. 

 

Martin har inte alltid jobbat som bonde utan även som scenarbetare på Operan i Stockholm. 

Det är ett helt annorlunda arbete i jämförelse med bondelivet. Men efter sex år var det dags att 

ta ett beslut om han skulle jobba där eller ta över gården. Om det var arvet som avgjorde vet 

han inte men det var något med bondelivet som lockade.  

 

- Vissa dagar undrar man varför man jobbar med det här men så andra dagar känns det 

helt rätt. Men jag ville helt klart ge det en chans och än så länge går det bra. Jobbet är 

väldigt varierande och går att utveckla på olika sätt. Dessutom kommer man djuren 

och naturen nära. 
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Även om gården en dag av någon anledning inte skulle gå runt längre går det att räkna med att 

Martin jobbar inom samma typ av bransch. Eftersom nätverket han har byggt upp genom åren 

med kollegor och att han har charmats av livsstilen. 

 

- Det är någonting jag har växt upp med och det jag är van vid och vill fortsätta med. 

 

Trots att atmosfären här känns tidlös har eftermiddagen har smugit sig på. Solen går i moln 

och som en scen släcks ned faller mörkret över Uddbygård. 

 

 

Martin trivs med sitt jobb och kommer alltid att jobba inom branschen, säger han. 
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Arbetsrapport 

 

Ämnesval 

 

Jag är och har alltid varit en person som tycker om att äta kött. På senare tid har jag dock 

börjat tänka i miljövänliga banor så jag vill kunna köpa det mest miljövänliga köttet. Först 

trodde jag att krav – kött självklart var det bästa. Men jag var inte helt säker. Det fick tankarna 

att spinna runt ämnet och sen ställde jag mig själv frågan när jag stod framför köttdisken i 

affären och kunde inte svara. Det är anledningen till att jag valde ämnet, så att jag skulle 

kunna svara. 

 

Syfte och målgrupp 

 

Syftet är att ge information så att köttkonsumenter i Sverige ska kunna välja i köttdisken på 

ett miljövänligt sätt. Jag vill också belysa frågan eftersom jag anser att det är många som inte 

vet/vill kännas vid den. I artiklarna har jag gjort allt för att inte ta någons parti utan försökt 

vara objektiv och belysa frågan ur olika synvinklar. 

 

Research  

 

Jag började med att söka efter artiklar och böcker. Det fanns inte speciellt mycket att gå på. 

Men jag hittade en artikel som gav ett brett perspektiv på frågan, skriven av Karl – Ivar 

Kumm (se källförteckning). Jag gick in på Jordbrukets hemsida och fick en hel del statistiskt 

underlag. Men jag har lärt mig mest om ämnet efter att jag bar rört mig bland folk som kan 

kommentera frågan. Jag var på ett seminarium på Riksdagen som hade anordnats för att 

diskutera om man skulle införa köttskatt eller ej. Efter det började jag få ett ordentligt grepp 

om ämnet. Dock var det inte speciellt många som var emot köttskatt som var på seminariet 

vilket var synd. De hade en debattpanel i slutet där Jan Eksvärd, LRF, var den enda som var 

emot köttskatt. Vilket ledde till att det blev mest en repetition på hela seminariet istället för en 

debatt.  

 

Reportaget var det som krånglade mest. Jag hade först en väldigt klar bild av hur det skulle se 

ut. Jag skulle följa med från och med att köttet hamnar i Sverige tills det hamnar i köttdisken. 
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Men det sprack totalt. Först och främst var det jättesvårt att få tag på ett företag som köper in 

kött, tar hand om det och sedan säljer det till affärer. När jag väl fick det kom nästa 

bromskloss, sportlovet. De jag ville prata med var såklart på sportlov med sina familjer och 

det var bara de som kunde hjälpa mig. Sedan när jag hade fått klartecken från företaget (North 

Trade) skulle jag prata med Frigo Skandia eftersom det var de som körde transportbilarna. 

Personen som jag skulle prata med där var såklart på sportlov med familjen. Nu hade jag 

kommit till den punkten att det var bråttom. Råmanus deadlinen närmade sig med stormsteg. 

Så jag fick tänka om lite och det slutade med att jag kontaktade Lantbrukar Förbundet och de 

hjälpte mig att hitta en köttproducent i Tyresö. Jag åkte dit och fick materiel till mitt 

reportage. 

 

Vinkling, form och gestaltning 

 

Mitt mål har varit att ge bred information så att man själv ska kunna tänka och känna hur man 

vill göra. Jag vill inte sitta och skriva folk på näsan att såhär ska du göra, utan mer såhär kan 

du göra.  

 

Min faktaartikel går ut på att ge information om vad olika experter säger om hur man ska 

välja i köttdisken och deras åsikter om köttproduktion. Min nyhetsartikel behandlar 

köttskatten. Jag har beskrivit vad man vill uppnå med den och försökt belysa att det faktiskt 

har börjat diskuteras mer och mer. 

 

Krönikan/Debattinlägg är ett utlopp för mina tankar under den här resans gång. När jag hade 

skrivit nyhetsartikeln och faktaartikeln insåg jag att jag måste få säga vad jag tycker. Vid det 

har laget tyckte jag att jag hade så pass bra kunskap om ämnet att jag kunde skriva den här 

typen av artikel. Det kändes nödvändigt att jag fick säga mitt i det här ämnet eftersom att jag 

har åsikter om det. 

 

Reportage är min favoritform. Jag älskar att skriva reportage. Därför blev det knäckande att 

det krånglade så mycket med just det. Tillsist blev det så att jag åkte till Uddbygård som ägs 

av Martin Magnusson och hans syster. Det visade sig att jag hittade ett annat perspektiv på 

frågan. Det var ingen stor köttproducent utan hade djuren mest för att behålla det öppna 

landskapet. Samarbetade med Tyresökommun som tycker att det är viktigt med just öppet 

landskap. Dels för att det är ett naturreservat och många människor tycker att det är roligt att 
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komma dit och dels för att området ska hållas öppet samt tillgängligt. Reportaget är en 

gestaltning av en bonde med en liten gård och vad den lilla gården, med en viss 

köttproduktion, betyder för människor och natur. Det finns bara ett sätt att få det resultat som 

nötkreatur och får kan ge när det gäller öppet landskap. Än så länge är det ingen maskin som 

kan uppnå samma mål. Det blev som sagt ett halt annat perspektiv men jag tycker absolut att 

det är intressant och relevant. 

 

Etiska problem 

 

Problemet är att jag har tycket väldigt mycket om frågan. Det finns de som jag har hållit med 

delvis och de som jag har tyckt varit helt dumma i huvudet, vilket inte är bra. Men jag har 

gjort mitt yttersta för att behålla objektiviteten och låtit alla komma till tals. När det gäller 

uttalanden, om någon uttryckt sig dumt, är jag inte alls rädd för att skriva det de säger. Har 

man sagt något får man stå för det. Nu har ingen sagt något riktigt idiotiskt men det ger en 

extra krydda åt artikeln om de gör det. 

 

Det blev problem med Jordbruksverket eftersom de inte alls var mottagliga och ingen ville 

riktigt ta på sig att prata med mig om det här samt ge en kommentar. Vilket är ganska konstigt 

det är trots allt Jordbruksverket och de borde ha en åsikt. Men jag tycker att jag har gett dem 

inte bara en utan flera chanser att få säga sitt. Jag valde att skriva in i både nyhetsartikeln och 

faktaartikeln, som jag hade tänkt låta dem ge kommentarer i, att de inte var kontaktbara och 

inte ville ge en kommentar. Varje gång jag ringde dit blev jag runtkopplad och om jag ringde 

till en specifik person som jag tyckte borde ha koll, alltså inte växeln, var den huvudsakliga 

kommentaren: ”Nej det är inte mig du ska prata med, vänta så ska jag kolla med mina 

kollegor”. Detta ledde sedan till att jag blev kopplad till en ny som sa ungefär samma sak osv. 

 

Citatkoll 

 

Har fått svar från Kumm men inte någon fler än så länge. Jag har väntat på dem några dagar 

nu. De kommer förmodligen att dyka upp antingen imorgon (fredag 3:e april) eller efter 

helgen. Kommer de inte in alls kommer jag ändå att använda mig av citaten. Kumm hade 

några ändringar som var ren fakta som jag hade uppfattat fel vilket jag har ändrat. Anita 

Lundström hade även hon några ändringar. Jag gjorde inte alla ändringar hon ville, eftersom 

jag anser hon vill släta över det som stod i texten så det inte skulle låta som ett för kraftigt 



 24 

utlåtande. Monika Pearson ville ändra om lite fakta men inte speciellt mycket. Jag valde att 

inte citatkolla Jens Holm och Mikael Karlsson eftersom de citat jag använt från dem är från 

seminariet och då tycker jag att de borde veta hur de uttrycker sig. Citaten jag tog från dem är 

i princip ordagranna så de får stå för det.  

 

Per Anders Jande skickade sin citatkoll väldigt sent men hade desto mer åsikter. Han ville 

ändra en del fakta och jag ändrade det som jag tyckte var rimligt. Jag blev arg av hans mejl 

eftersom han ville att jag skulle göra artiklarna till en propaganda för Miljöförbundet Djurens 

Vänner. Han ville att jag skulle skriva fakta som han påstod var sant och att de andra i 

artiklarna hade fel för det mesta. Vilket jag inte gjorde. Det är inte svårt att förstå att han har 

starka åsikter inom ämnet och det respekterar jag men jag tänker inte dansa efter hans pipa. 

Jag skickade ett svar på mejlet och berättade att jag inte tänker ändra allting men att jag 

respekterar hans åsikter. Han svarade att han ville att jag inte skulle blanda in Miljöförbundet 

Jordens Vänner eller honom i artiklar som inte skriver det som är sant. Vilket har resulterat i 

att jag har tagit bort hans citat och även resten om förbundet. 

 

Martin Magnusson skickade tillbaka reportaget, även han sent, men han tycker att helheten ser 

bra ut och han hade någon enstaka ändring som jag fick fundera på om jag ville ändra.   

 

Sofia Carlsson ansåg att det inte skulle vara nödvändigt med citatkoll. Det jag har skrivit om 

henna och hennes citat är nästan precis som hon sa så det är inga konstigheter. 
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