Så skapas en hållbar
och konkurrenskraftig svensk
nötköttsproduktion
✔ Gör en översyn av svensk
djurskyddslagstiftning för
en bättre balans mellan
djuromsorg och konkur
renskraft.
✔ Utforma ersättningar som
gynnar nötkreaturen som
betande djur. De är viktiga
för att uppfylla miljömålet
”Ett rikt odlingslandskap”.
✔ Kräv att offentlig sektor
ställer krav i nivå med
svensk djurskyddslag
stiftning vid offentlig
upphandling.
✔ Förenkla skyddsjakten
så att det går snabbare
att besluta och genomföra
den. Gör så att licensjakt
på varg kan genomföras
utan att besluten fastnar
i långdragna domstols
processer.

Korta fakta om svensk
nötköttsproduktion
L RF 2016
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Betesdjuren – en tillgång
för jordbruket och landskapet
Vi har en sund och bra uppfödning av djur till nötköttsproduktion
i Sverige. Alla kor, kvigor och stutar går ute på bete under sommar
halvåret. Det ger oss öppna landskap och en rik biologisk mångfald.
De betande djuren är fantastiska på att omvandla gräs till kött och
de ger värdefull gödsel till odling av livsmedel och foder.
I Sverige föder vi upp djuren med respekt för deras naturliga beteende
och vi är världsledande i förebyggande djurhälsoarbete. Det ger oss
friska djur som inte behöver antibiotika och det ger oss salmonellafria
livsmedel.
Svensk nötköttsproduktion skapar arbetstillfällen på landsbygden –
inte enbart inom uppfödningen utan även inom förädling och turism.
Genom att välja svenskt nötkött utvecklas den svenska landsbygden.
Dessutom får vi njuta att ett mycket gott och näringsrikt kött!

Visste du att: Ett kilo svenskt nötkött ger omkring 25 procent
mindre utsläpp av klimatgaser jämfört med genomsnittet i EU.
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Det är skillnad på kött och kött
Svensk köttproduktion är bland de bästa i världen sett ur klimat
synpunkt. Anledningarna är bland annat en hög effektivitet när vi
odlar foder, att vi är proffs på friska djur med god tillväxt, och att
vårt land erbjuder stora ytor och ett klimat som på flera håll endast
lämpar sig väl för att odla gräs. En mycket positiv effekt som sällan
nämns med betesmarker är också den stora mängd koldioxid som
binds inne i dessa.
Köttproduktion som bidrar till regnskogsskövling och köttproduk
tion som bidrar till biologisk mångfald är två helt olika saker. Om
debatten ensidigt fokuserar på en konsumtionsminskning finns
risken att det mest hållbara köttet väljs bort på grund av okunskap.
Klimatsmart kött kostar mer

Att producera klimat- och miljösmart kött kostar mer för bonden.
Därför är svenskt kött dyrare i butik. När vi som land ställer höga
krav på djurskydd, klimat och miljö så måste vi också ge offentlig
sektor utrymme att kunna köpa in dessa produkter.

Hur skiljer sig svensk
nötköttsproduktion mot
EU och övriga världen?

» Sverige är ett av få EU-länder
som helt förbjuder obedövad
slakt.

» Alla djur har tillgång till
grov foder, exempelvis
ensilage och halm.

» Betesgång under sommaren.
» Klok avel som förebygger
förlossningssvårigheter.

» Djurens rörelse på bete får

inte begränsas genom att
binda upp dem eller fästa
hindrande föremål vid dem .

» Alltid bedövning före
kirurgiska ingrepp.

» Korna föder lösgående
på naturligt sätt.

» Djuren har alltid tillgång till

skydd för väder och vind
under den kalla delen av året.

» Max åtta timmars transport
till slakt.

» I Sverige liksom i övriga EU
får inte hormoner, anabola
steroider eller betaantago nister användas i tillväxt
främjande syfte.

» Sverige använder minst
antibiotika i EU.
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Svensk antibiotikaanvändning lägst inom EU
Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur.
Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv
sjukdomsbekämpning har Sverige blivit av med många sjukdomar
som fortfarande är vanliga i andra länder. Det ger friskare djur,
bidrar till en låg användning av antibiotika och motverkar anti
biotikaresistens.
En hög användning av antibiotika kan leda till antibiotikaresistens,
det vill säga bakterier som utvecklat motståndskraft mot antibiotika.
Det betyder att vissa infektioner blir svåra att behandla. Antibiotika
resistenta bakterier kan smitta mellan djur och människor. Därför
är det viktigt att hålla antibiotikaanvändningen på en kontrollerad
och låg nivå.

Försäljningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur
i 11 europeiska länder, räknat som mg per kg skattad levandevikt

2011
2012
2013

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Sverige

Finland

Danmark

Källa: Europeiska Läkemedelsmyndigheten 2015
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Kött från Sverige
Ursprungsmärkningen Kött från Sverige visar att köttet kommer från
djur som är födda, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige.
Trenden visar att allt fler svenska konsumenter söker råvaror som
har ett tydligt ursprung.

Visste du att: Mer än hälften av det svenska nötköttet
kommer från mjölkkor.

Nötparlör
Kviga Hondjur som inte
fött någon kalv
Ko Hondjur som fött minst
en kalv
Diko Ko med kalv som får dia
under de fem första måna
derna
Tjur Handjur
Stut Kastrerat handjur
Mjölkras Nötkreatursras
lämplig för mjölkproduktion,
exempelvis SRB (Svensk röd
och vit boskap)
Köttras Nötkreatursras
lämplig för köttproduktion,
exempelvis Hereford eller
Charolais
Idisslare Djur som kan leva
på gräs med möjlighet att
bryta ner cellulosa och
hemicellulosa i växtfiber.
Hö Foder av torkade vallväxter
Ensilage Foder av vallväxter
eller exempelvis majs som
konserverats genom syrefri
jäsning
Vall Åker med gräs, baljväxter
och örter för produktion av hö
eller ensilage
Kraftfoder Protein- och
stärkelserikt foder, ofta
spannmålsbaserat
Grovfoder fiberrikt foder,
exempelvis hö, ensilage och
halm
Naturbetesmark gräsbevuxen
mark som inte kan användas
som åker.
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Så här ser villkoren ut för uppfödning av nötkreatur
Skillnader i djurskyddskrav för nöt som hålls i konventionell drift
Sverige

Danmark

Tyskland

Irland

Avhorning

Krav på bedövning
utförd av veterinär

Krav på bedövning
utförd av veterinär

Får ske utan bedövning

Får ske utan bedövning

Kastrering

Krav på bedövning
utförd av veterinär

Krav på bedövning

Får ske utan bedövning

Får ske utan bedövning

Helspaltgolv

Endast i isolerade stall.
Ej kor eller kalvar under
1 månads ålder.
Ej betongspalt vid
nybyggnation

Tillåtet

Tillåtet

Tillåtet

Foder kalvar

Krav på fri tillgång på
grovfoder

Inget krav på grovfoder

Inget krav på grovfoder

–

Ligghallskrav
(vintertid)

Ja
(om ej i kontrollprogram)

Ja, dock inte för djur av
viss ras (HC, AA, Hf och
Galloway)

Nej

Nej

Källa: Mat på lika villkor (M. Gotting 2013)
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Potential att producera mer

» Faktum är att offent

Vi äter allt mer importerat kött och bara ungefär hälften av det
nötkött vi äter är producerat i Sverige. Importen av färskt och kylt
benfritt nötkött har nästan fördubblats sedan EU-inträdet 1995.
Det är framförallt i de offentliga storköken, på restaurangerna och
i livsmedelsindustrin som det importerade köttet dominerar.

lig sektor många gånger
köper in mat som
skulle vara olaglig att
producera i Sverige.

Vi kan konstatera att det behövs mer svenskt kött för att tillgodose
den svenska konsumtionen. Mer svenskproducerat kött skulle även
kunna gå på export som klimatvänligt nötkött.

Svensk konsumtion, produktion, import och export av nötkött, 1 000 ton
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Det finns cirka 17 000 nötkötts

företag i Sverige som föder upp
nötkreatur. Tillsammans har de
1,5 miljoner djur.

Foto: Ester Sorri, Anders Wirström, Joel Wåreus,
Eva Pettersson och Maria Walraven
Form/grafisk produktion: Karozz Form AB

Vill du veta mer om svensk nötköttsproduktion? Välkommen till lrf.se/kott
Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm. Telefon 0771 - 573 573. lrf.se

