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2013/14:486 Minskad köttkonsumtion
Sedan 1950-talet har världens köttkonsumtion mer än femfaldigats. Enligt
FAO-rapporten Livestock´s Long Shadow står den globala animalieindustrin för
18 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Svenskarna äter i dag
mer kött än någonsin. Sedan 1990 har konsumtionen ökat med 40 procent, från
60 kilo per person och år till 85 kilo år 2012 (Köttkonsumtionen i siffror,
Jordbruksverket, rapport 2013:2). Även den svenska animaliekonsumtionen har
en stor miljöpåverkan. Enligt Trends in greenhouse gas emissions from
consumption and production of animal food products (Cederberg, Hedenus,
Wirsenius, Sonesson – Animal, July 2012) har utsläppen från den svenska
konsumtionen av animalier ökat till 10 miljoner ton CO2e. 10 miljoner ton är
nästan lika mycket som utsläppen från Sveriges 4,4 miljoner personbilar.
Forskarnas slutsats är att möjligheterna att minska utsläppen med en effektivare
produktion är begränsade. Om världen ska lyckas att begränsa den globala
uppvärmningen till max två grader Celsius måste konsumtionen av animaliska
produkter minska, menar man (Cederberg, Hedenus, Wirsenius, Sonesson –
Animal, July 2012).
I januari 2013 publicerade Jordbruksverket rapporten Hållbar köttkonsumtion.
Vad är det? Hur når vi dit? (Jordbruksverket, rapport 2013:1). I den lyfter de
upp den snabbt ökande konsumtionen av animalier och vilka konsekvenser den
kan få. Man konstaterar att köttkonsumtionen måste minska av klimatskäl samt
att det med en minskad köttkonsumtion också följer bättre möjligheter att förse
hela jordens befolkning med föda. I rapporten lägger man fram en serie förslag
på åtgärder/styrmedel som skulle kunna bidra till en minskad köttkonsumtion. I
sammanfattningen skriver man: ”Vi i västvärlden behöver äta mindre kött för
att utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen ska minska. I
synnerhet nötkött bidrar med stora utsläpp av växthusgaser. Vi behöver också
äta mindre kött för att jordens resurser ska räcka till att producera mat åt alla.
Det gäller alla köttslag.” (Jordbruksverket, 2013, sammanfattningen, s. 5).
Precis som Klimatberedningen (SOU 2008:24) har konstaterat saknas det
styrmedel inom jordbrukssektorn som är direkt riktade mot att minska
utsläppen av växthusgaser. En ansvarsfull hållning vore därför att anta ett
nationellt mål om en minskad köttkonsumtion. Vänsterpartiet verkar för det. Vi
anser också att flera av de förslag för en minskad köttkonsumtion som
Jordbruksverket har resonerat kring är intressanta och bör övervägas
noggrannare av riksdag och regering. Vi behöver en handlingsplan för minskad
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köttkonsumtion. Subventioner till animalieindustrin borde fasas ut, skolor och
andra offentliga inrättningar borde stimuleras att servera mer vegetarisk mat
och information och utbildningsinsatser behövs också för en minskad
köttkonsumtion, för att ta några exempel.
Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljöminister Lena Ek:
1. Avser miljöministern att verka för en minskad köttkonsumtion?
2. Avser miljöministern att verka för en handlingsplan för mindre kött och
mer vegetabilier?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
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