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Uppdragsgivaren ger följande bakgrund och ställer utifrån den ett antal frågor 

om konsumtion och produktion av växtbaserade livsmedel som proteinkällor: 

Trots att Sverige har goda förutsättningar för baljväxtodling av unika kulturarvs-

sorter så importeras stora mängder bönor och linser varje år. Det importeras 

även färdiga växtbaserade livsmedel som burgare och biffar gjorda på till exem-

pel bönor. Exempel på grödor som går att odla i Sverige är gråärt, gotlandslins, 

matlupin (som kan ersätta soja) samt quinoa,  men även olika typer av bönor. 

Mot bakgrund av den ökade försäljningen och efterfrågan av vegetariska/ve-

ganska livsmedel samt det faktum att många grödor kan odlas i Sverige skulle 

jag önska en uppskattning över: 

• Hur stor är den totala konsumtionen av växtbaserade livsmedel i Sverige i 

dag? 

• Hur stor del av de vanligaste växtbaserade livsmedlen som konsumeras i Sve-

rige är importerade och hur stor del produceras i Sverige? 

• Hur stor andel av de vanligaste växtbaserade livsmedlen odlas i Sverige? 

• Vid en omställning av jordbruket till växtbaserat, uppskattningsvis hur stor 

del av dessa skulle kunna odlas i Sverige? 

• Hur mycket omsätter marknaden för växtbaserade livsmedel och hur mycket 

skulle det vara att tjäna på om en större del producerades i Sverige?   

• Finns det någon prognos över hur den framtida utvecklingen för växtbaserade 

livsmedel kommer att se ut? 

 

Frågeställningen är mycket omfattande och utredningstjänsten har inom ramen 

för uppdraget inte haft möjlighet att beskriva den svenska konsumtionen av växt-

baserade proteinkällor på den detaljerade nivå som uppdraget förutsätter. Rappor-

ten utgår från uppgifter om hur medelintaget av protein i Sverige fördelar sig på 

olika typer av livsmedel och redovisar därefter tillgänglig statistik och uppgifter 

om den inhemska odlingen av olika växtbaserade proteinkällor. Rapporten ger 



 

 

 

 

 

 

 

 

sedan exempel på statistik över handeln med jordbruksprodukter, men statistiken 

är inte tillgänglig på den detaljerade nivå som uppdraget förutsätter. Utrednings-

tjänsten har bett Riksdagsbiblioteket att söka efter den typen av uppgifter men det 

som påträffats har främst varit nyhetsartiklar och exempel på olika marknadstren-

der vad gäller konsumtionen av vegetarisk mat och växtprodukter. Ett urval av 

innehållet i dessa artiklar redovisas i avsnittet ”Marknads- och odlingstrender”.  

Riksdagsbiblioteket har även sökt efter aktuella forskningsprojekt som behandlar 

frågan om att hitta nya alternativa växtbaserade proteinkällor. För att svara på 

frågan om förutsättningarna för att ersätta animaliska proteinkällor med inhemskt 

odlade växtbaserade proteinkällor har studier om att klimatanpassa det svenska 

jordbruket använts. Rapporten använder sig främst av en rapport från Nordiska 

Ministerrådet eftersom den undersökt odlingsförutsättningarna för att ersätta eller 

minska animalieproduktionen. 

De framtagna alternativa dieterna har anpassats till de odlingstekniska och klima-

tologiska förutsättningarna i de olika länderna. Utredningstjänsten bedömer där-

med att studien är relevant för den aktuella frågeställningen. Det är däremot up-

penbart att en sådan omställning av jordbruket skulle vara beroende av en mängd 

nya styrmedel för att komma till stånd. Med ledning av uppgifter om jordbrukets 

intäkter från olika jordbruksprodukter1 skulle man eventuellt kunna göra en 

mycket ungefärlig uppskattning av de ekonomiska nettoeffekterna för jordbruket. 

En sådan analys skulle emellertid behöva behandla flera stora osäkerhetsfaktorer 

och frågan ligger även utanför rapportens frågeställning. 

 

Medelintaget i Sverige av protein fördelar på en rad olika livsmedel. Kött och 

fisk står i medeltal för cirka 45 procent av proteinintaget.  Mejeriprodukter och 

bröd- och spannmålsprodukter står för drygt 20 procent vardera av proteinintaget. 

Köksväxter, potatis samt frukt och bär står tillsammans för cirka 9 procent, ägg 3 

procent och övriga livsmedel för cirka 4 procent. Andelen av proteinintaget som 

kommer från kött, fisk och ost har ökat sedan 1960-talet, medan andelen från 

mjölk har minskat (se tabell 1). 

 

 

 

                                                      

1 Se till exempel tabell 10.2 i Jordbruksstatistisk sammanställning http://www.jordbruksver-

ket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstat-

istisksammanstallning2017.4.695b9c5715ce6e19dbbaacb1.html  

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2017.4.695b9c5715ce6e19dbbaacb1.html
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2017.4.695b9c5715ce6e19dbbaacb1.html
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2017.4.695b9c5715ce6e19dbbaacb1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Proteintillförsel per person och dag från olika livsmedel 1960–2014 

 

Källa: SCB2 

 

Den genomsnittliga proteinkonsumtionen har sedan 1960-talet ökat från 74 till 

cirka 110 gram per person och dag de senaste åren. Ökningen tycks ha planat ut 

på senare år och vilket bland annat avspeglas i att köttkonsumtionen inte längre 

ökar på samma sätt som tidigare (se figur 1). Enligt Livsmedelsverkets rekom-

mendationer innebär dagens medelintag av protein i Sverige att en stor del av be-

folkningen överkonsumerar protein eftersom medelkonsumtionen ligger i den 

högre delen av det intervall som rekommenderas för medelaktiva män och kvin-

nor. 

                                                      

2 SCB/Jordbruksverket 2015 Statistiska meddelanden JO 44 SM 1501  se  https://www.scb.se/Sta-

tistik/JO/JO1301/2014A01/JO1301_2014A01_SM_JO44SM1501.pdf  

https://www.scb.se/Statistik/JO/JO1301/2014A01/JO1301_2014A01_SM_JO44SM1501.pdf
https://www.scb.se/Statistik/JO/JO1301/2014A01/JO1301_2014A01_SM_JO44SM1501.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Totalkonsumtion av kött, kg per person och år 

 

Källa: SCB3 

 

Figur 2. Livsmedelsverkets rekommendationer för adekvat proteinintag i olika 

åldrar. 

 

Källa: Livsmedelsverket4 

                                                      

3 Ibid 
4 Livsmedelsverket 2015 – Protein: hur mycket är lagom? https://www.livsmedelsverket.se/global-

assets/livsmedel-innehall/naringsamnen/protein/protein---hur-mycket-ar-lagom.pdf  

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/protein/protein---hur-mycket-ar-lagom.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/protein/protein---hur-mycket-ar-lagom.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

För närvarande är det spannmålsproduktionen som är den största växtbaserade 

proteinkällan i det svenska folkhushållet. En stor del av spannmålsproduktionen 

används emellertid till foder för kött- och mjölkproduktion och inte direkt till hu-

mankonsumtion  Enligt Jordbruksverket gick en något större andel av den 

svenska spannmålsproduktionen direkt till humankonsumtion i slutet av 1950-ta-

let än i dag (se figur 3). För 60 år sedan gick cirka 40 procent av spannmålspro-

duktionen direkt till humankonsumtion medan motsvarande siffra de senaste åren 

är cirka 30 procent5. Beräkningarna som ligger till grund för figur 3 förutsätter 

emellertid att all export av spannmål avser humankonsumtion. 

 

Figur 3. Total produktion av spannmål 1921-2015 samt mängd spannmål som 

går direkt till humankonsumtion (tusentals ton per år) 

 

Källa: Jordbruksverket6 

 

Jordbruksverket delar in kategorin ”köksväxter” i två undergrupper nämligen 

”färska grönsaker” och ”blommor och växter”. Enligt uppgifter från Jordbruks-

verket7 ingår även frysta eller konserverade ärtor i kategorin färska grönsaker. 

För åren 2013-2016 har totalmängden producerade färska grönsaker i medeltal 

                                                      

5 Jordbruket i siffror, en blogg från Jordbruksverket – se https://jordbruketisiffror.word-

press.com/2016/10/09/en-tredjedel-av-spannmalsskorden-direkt-till-humankonsumtion/  
6 Jordbruksverket i siffror, en blogg från Jordbruksverket 
7 Telefonsamtal med Ulf Svensson på Jordbruksverkets statistikenhet 22 mars 2018 

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/10/09/en-tredjedel-av-spannmalsskorden-direkt-till-humankonsumtion/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/10/09/en-tredjedel-av-spannmalsskorden-direkt-till-humankonsumtion/


 

 

 

 

 

 

 

 

betingat ett producentpris på cirka 2,2 miljarder kronor om året. Värdet av pota-

tisskörden var cirka 1,9 miljarder per år i medeltal under samma period och frukt-

skörden ett värde på 880 miljoner kronor. Värdet på skörden av bruna bönor re-

dovisas separat under kategorin ”andra industrigrödor”8 och den uppgick till 11 

miljoner om året i medeltal för samma period. 

Vad gäller uppgifter om skördekvantitet finns dessa uppgifter i Jordbruksverkets 

publikation Jordbruksstatistisk sammanställning9. Den totala mängden köksväx-

ter odlade på friland var drygt 290 000 ton10.  

Den svenska skörden av potatis var 2015 och 2016 drygt 800 000 ton om året och 

skörden av torra ärter och åkerböna uppgick till nästan 200 000 ton om året (se 

figur 4). Den övervägande delen av skörden av ärter och åkerböna går emellertid 

till djurfoder och redovisas som ”proteingrödor” i statistiken. 

 

Figur 4. Skörd av torra ärter och åkerbönor. Totalskördar 1996–2016 

 

 

Källa: Jordbruksverket11 

 

                                                      

8 Ibid 
9 Jordbruksstatistik sammanställning, Jordbruksverket,  - se http://www.jordbruksverket.se/omjord-

bruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksamman-

stallning2016.4.4a82b0a7155953b608a84f0c.html   
10 Se tabell 5.3 i Jordbruksstatistisk sammanställning 
11 Statistiskt meddelande JO 16 SM 1701 sid 9 – se https://www.jordbruksverket.se/web-

dav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieprodukt-

ion/JO16/JO16SM1701/JO16SM1701.pdf  

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2016.4.4a82b0a7155953b608a84f0c.html
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2016.4.4a82b0a7155953b608a84f0c.html
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2016.4.4a82b0a7155953b608a84f0c.html
https://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO16/JO16SM1701/JO16SM1701.pdf
https://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO16/JO16SM1701/JO16SM1701.pdf
https://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO16/JO16SM1701/JO16SM1701.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Den svenska produktionen av frukt uppgick 2014 till nära 27 000 ton och skör-

den av bär till knappt 17 000 ton. Det totala produktionsvärdet uppgick samma år 

till 731 miljoner kronor12. Enligt tidningen Jordbruksaktuellt13 odlades 2015 för 

första gången olika specialbönor i större skala på Öland. Totalt odlades 666 hek-

tar bönor 2015 och under 2016 813 hektar bönor. Bruna bönor14 dominerar fort-

farande men specialsorterna vita, kidney, svarta och borlottibönor ökar. Odlingen 

sker ofta som kontraktsodling för produktion av till exempel bönpasta på vita-, 

kidney- och svarta bönor. Kontraktsodlingen till GoGreen uppgick till 250 ton 

bönor under 201515. 

Jordbruksverket redovisar uppgifter om export och import av jordbruksvaror i 

publikationen ”Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel”. Upp-

gifterna om exporten av spannmål tar emellertid inte hänsyn till om den exporte-

rade spannmålen även är producerad i Sverige, vilket gör att siffrorna inte är jäm-

förbara med figur 3. Exporten av spannmål och spannmålsprodukter från Sverige 

framgår från tabell 216. Det svenska jordbruket har ett påtagligt handelsöverskott 

med omvärlden vad gäller spannmål. 

Tabell 2. Sveriges handel med spannmål och vissa spannmålsprodukter förde-

lad på olika ländergrupper (beskuren)

  

Källa: Jordbruksverket17 

                                                      

12 Se tabell 10.2 i Jordbruksstatistisk sammanställning – enligt Ulf Svensson på Jordbruksverket in-

går även bärproduktionen i det som anges som ”Frukt” i tabell 10.2 
13 Jordbruksaktuellt 2016 – se http://www.ja.se/artikel/51707/stort-sug-efter-svenska-bonor.html  
14 Enligt uppgifter från Jordbruksverket har intäkterna från odlingen av bruna bönor varit mellan 

10-15 miljoner kronor om året i Sverige de senaste åren – se tabell 10.2 ”andra industrigrödor” i 

jordbruksstatistisk sammanställning 
15 Jordbruksaktuellt 2015 – se http://www.ja.se/artikel/47941/det-ar-valdigt-hett-med-bonor.html  
16 Jordbruksverket rapport 2016:20 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2013-

2015 se https://www.jordbruksverket.se/down-

load/18.213cba181590eca5ecbd1b9e/1482167349270/RA+16.20_webb.pdf  
17 Se tabell 4.6 a i Jordbruksverket rapport 2016:20 

http://www.ja.se/artikel/51707/stort-sug-efter-svenska-bonor.html
http://www.ja.se/artikel/47941/det-ar-valdigt-hett-med-bonor.html
https://www.jordbruksverket.se/download/18.213cba181590eca5ecbd1b9e/1482167349270/RA+16.20_webb.pdf
https://www.jordbruksverket.se/download/18.213cba181590eca5ecbd1b9e/1482167349270/RA+16.20_webb.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Sveriges handel med jordbruksvaror* och livsmedel 2007-2015 enligt 

Standard International Trade Classification (SITC) 

Produktgrupp 

(SITC) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

00 Levande djur  213 342 394 227 173 170 268 166 260 

177  225  194  160  143  216  203  235  165 

01 Kött och kött-
varor  

8 298 9 748 9 816 9 888 10 811 11 794 12 171 11 558 11 917 

1 837  2 353  1 957  1 954  1 866  1 888  1 891  1 856 1 929 

02 Mejeriproduk-
ter o. ägg 

4 940 6 245 6 799 7 054 7 294 7 797 8 527 9 233 8 665 

3 038  3 520  3 130  3 234  3 153 3 199 4 032 4 299 3 538 

03 Fisk, kräft- 
och blötdjur mm 

16 792 17 783 19 872 23 512 23 562 24 520 29 223 32 502 36 879 

11 040 12 283 15 408 19 031 18 736 19 657 23 501 26 483  30 858 

04 Spannmål 
och varor därav 

4 125 4 795 4 838 4 509 4 977 5 453 5 606 6 049 6 389 

5 492  6 620  5 888  6 105  6 419  7 089  6 704  7 612  8 443 

05 Frukt och 
grönsaker 

15 699 16 708 16 833 16 592 16 192 17 141 17 719 19 116 22 031 

 2 451  2 464  2 686  2 812  2 912  3 219  2 917  2 746  2 946 

06 Socker, sock-
ervaror m.m. 

1 876 2 126 2 330 2 201 2 241 2 148 2 614 2 535 2 553 

886  1 328  1 436  1 280  1 097  1 220  1 487  1 481  1 396 

07 Kaffe, te, 
kakao m.m.  

5 502 6 411 6 838 7 689 8 862 8 626 7 480 8 219 9 040 

2 850  3 043  3 313  3 533  3 744  3 735  3 896  4 104  4 147 

08 Djurfoder  
 

2 250 3 064 3 451 3 097 3 298 3 579 3 787 3 763 3 746 

525  755  997  1 174  1 225  1 459  1 777  1 638  1 539 

09 Diverse livs-
medel  

5 071 5 977 6 367 6 080 6 306 6 593 7 120 7 368 7 358 

4 989  5 679  5 717  6 001  6 645  6 702  7 192  8 075  8 060 

11 Drycker  
 

7 078 7 917 8 777 8 384 8 691 8 799 9 280 9 827 10 484 

6 087  6 805  6 425  6 329  6 146  6 473  6 422  6 397  7 240 

12 Tobak och to-
baksvaror  

1 162 1 192 1 288 1 276 1 535 1 079 1 313 1 568 1 358 

330  446  507  559  600  1 405  1 537  1 649  1 786 

22 Oljefrön, olje-
haltiga nötter 

557 772 546 694 897 976 921 941 1 086 

77  83  123  195  140  211  247  143  239 

4 Oljor och fetter  
 

3 182 4 506 4 002 3 944 4 528 4 603 4 309 5 106 4 888 

1 200  1 614  1 595  1 386  1 556  1 797  1 604  1 663  1 725 

* 

 

Källa: Jordbruksverket18 

 

Från tabell 3 framgår att Sverige är kraftigt importberoende för många livsme-

delsgrupper såsom frukt och grönsaker, oljor och fetter, kött och köttvaror samt 

mejeriprodukter. Det förhållandet illustreras även tydligt av figur 5 som visar 

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2015 i miljarder kronor förde-

lad på olika länder.  

 

 

 

                                                      

18 Från tabell 2.3 och 2.6 i Jordbruksverket rapport 2016:20, sammanfogade av utredningstjänsten 

import export 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sveriges export/import av jordbruksvaror och livsmedel 2015 fördelad 

på länder efter ekonomiskt värde (miljarder kronor) 

 

Källa: Jordbruksverket19 

Det är inte möjligt att i statistiken särskilja export och import av halvfabrikat och 

färdigmat som tillverkas av olika växtbaserade proteinkällor. Den typen av livs-

medel återfinns i kategorin ”diverse livsmedel” (se tabell 3) och vidare i underka-

tegorin ”övriga livsmedel” 20. Importen av övriga livsmedel var knappt 3,8 miljar-

der kronor i medel för 2013-2015 och exporten 3,2 miljarder. 

 

Enligt tidningen Land21 står den ekonomiska föreningen Kalmar Ölands Träd-

gårdsprodukter för merparten av den svenska odlingen av bönor22. Enligt tid-

ningen odlade föreningens medlemmar över 900 hektar bönor och det är framför 

allt nya sorter som svarta bönor, kidneybönor och borlottibönor som ökar. Många 

odlare levererar till Go Green som är en del av lantbrukskooperationen Lantmän-

nen. På Go Greens webbplats presenteras en mängd svenskodlade produkter av 

baljväxter och även växtbaserade drycker23. 

Enligt Fria Tidningen ökar odlingen av ärter och åkerbönor i Sverige (se även fi-

gur 4). Företaget Nordisk råvara vill enligt tidningen fungera som en länk mellan 

forskning, odling och livsmedelsbranschens inköpare. För närvarande säljer före-

                                                      

19 Se figur 2 på sida 7 i Jordbruksverket rapport 2016:20 
20 Se tabell 4.11 i Jordbruksverket rapport 2016:20 
21 Tidningen Land – Lantbruk 2017-04-14 sida 13 
22 Se även http://www.kotp.se/Kalmar+-+Olands+Tradgardsprodukter/Om+oss/se/7/  
23 Se http://www.gogreen.se/produkter/  

http://www.kotp.se/Kalmar+-+Olands+Tradgardsprodukter/Om+oss/se/7/
http://www.gogreen.se/produkter/


 

 

 

 

 

 

 

 

taget endast till restauranger, storkök och livsmedelsindustrin men även till ett få-

tal återförsäljare som riktar sig till privatpersoner. Företaget skriver kontrakt med 

odlare och fungerar som en mellanhand som kan underlätta avsättningen av 

svenska baljväxter24. Nordisk råvara har via stöd från ”Programmet för odlad 

mångfald25” vid SLU fått tillgång till svenska baljsorter av hög kvalitet och före-

tagets grundare Gunnar Backman tror att framför allt matlupin, gråärter och åker-

bönor kan komma att bli ett proteinrikt och klimatanpassat alternativ till kött.  

Enligt Lantmännen26 är den vegetariska trenden fortsatt stark och enligt konsult-

firman Food & Friends undersökning ökade andelen konsumenter som äter vege-

tariskt minst en gång i veckan från 41 procent 2016 till 44 procent 201727. Lant-

männen hänvisar även till WWF:s ”Klimatbarometer” som visar att 38 procent av 

de svarande tänkte minska sin köttkonsumtion under 201728. Lantmännen hänvi-

sar även till Svensk Dagligvaruhandel som konstaterar att det säljs 51 procent 

mer frysta vegetariska produkter 2016 än 201029. Färska vegetariska alternativ 

som vegetarisk korv och vegetarisk smörgåsmat har under samma tid ökat med 

över tvåtusen procent de senaste fem åren. Enligt samma källa har försäljningen 

av torkade ärtor och bönor i sin tur ökat med 34 procent och de konserverade va-

rianterna med 27 procent. Försäljningen av alternativa mjölkprodukter, som soja, 

havre och mandelmjölk har ökat med 59 procent sedan början av 2014.  

 

Det finns även forskning som närmat sig frågan om växtbaserade proteinkällor 

och köttkonsumtion delvis från ett annat håll. Animalieproduktionen är en bety-

dande källa till utsläpp av växthusgaser och framför allt gäller det produktionen 

av nötkött. Det främsta skälet är att idisslare såsom kor och får producerar bety-

dande mängder metan vid sin matsmältning. Metan är en kraftfull växthusgas 

med en avsevärt större klimatpåverkan än koldioxid30. Produktionen av foder och 

kraftfoder kan också leda till stora utsläpp av växthusgaser beroende på var och 

                                                      

24 Se https://nordiskravara.se/  
25 Se https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/om-

pom/  
26 Se faktablad från Lantmännen och Jordbruksverket med länkar http://www.jordbruksver-

ket.se/download/18.65a1973c15f3d19035a8d4ab/1509022812113/Svenskod-

lade%20b%C3%B6nor%20-%20marknadsperspektiv.pdf  
27 Se Food &Friends Matrapporten 2017 
28 Se WWF :s webbplats och undersökningen som gjordes i mars 2017 av Sifo 

http://www.wwf.se/source.php/1693686/1536594%20Tabell_170320.pdf  
29 Se Svensk Dagligvaruhandels kvartalsrapport 1 2016 - https://www.svenskdagligvaruhan-

del.se/wp-content/uploads/SVDH.kvartalsrapportQ12016.pdf  
30 I ett 100-årigt perspektiv är metan 21 ggr. starkare än koldioxid. Se FN:s klimatkonventions ve-

tenskapliga panel IPCC - https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html  

https://nordiskravara.se/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/om-pom/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/om-pom/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.65a1973c15f3d19035a8d4ab/1509022812113/Svenskodlade%20b%C3%B6nor%20-%20marknadsperspektiv.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.65a1973c15f3d19035a8d4ab/1509022812113/Svenskodlade%20b%C3%B6nor%20-%20marknadsperspektiv.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.65a1973c15f3d19035a8d4ab/1509022812113/Svenskodlade%20b%C3%B6nor%20-%20marknadsperspektiv.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1693686/1536594%20Tabell_170320.pdf
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/SVDH.kvartalsrapportQ12016.pdf
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-content/uploads/SVDH.kvartalsrapportQ12016.pdf
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html


 

 

 

 

 

 

 

 

hur den sker31. Räknat per kg producerat protein kan utsläppen i Sverige vara upp 

till 100 gånger större vid nötköttsproduktion än vid produktion av baljväxter och 

globalt kan skillnaden vara ännu större. Utsläppen per kg protein är lägre för me-

jeriprodukter och även något lägre om produktionen av nötkött sker i kombinat-

ion med mjölkproduktion (till exempel tjurkalvar från mjölkkor - se figur 6). De 

tre staplarna i figur 6 per proteinkälla visar potentialen att sänka utsläppen med 

endast tekniska åtgärder. Utsläppen av växthusgaser från produktionen av ett kg 

baljväxtprotein är endast 1 procent av utsläppen från produktionen av ett kg nöt-

köttsprotein32. 

Figur 6. Utsläpp av växthusgaser från produktionen av olika proteinkällor och 

produktionssystem (metan, koldioxid och dikväveoxid).  

 

Källa: Bryngelsson et al 201633 

Nordiska Ministerrådet publicerade 2017 en studie34 där forskare från de nor-

diska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige via olika modelleringar un-

                                                      

31 Se till exempel Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling – Åtgärder för en mer klimatvänlig 

animalieproduktion http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/VRHU-rapport-en-mer-

klimatv%C3%A4nlig-animaliekonsumtion.pdf   
32 Bryngelsson et al. (2016) How can the EU climate targets be met? A combined analysis of tech-

nological and demand-side changes in food and agriculture. Food Policy 59 (2016) 152–164 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/232360/local_232360.pdf  
33 ibid 
34 Nordiska Ministerrådet (2017) Future Nordic diets exploring ways for sustainably feeding the 

Nordics TemaNord 2017:566 Elin Röös SLU med flera 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/VRHU-rapport-en-mer-klimatv%C3%A4nlig-animaliekonsumtion.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/VRHU-rapport-en-mer-klimatv%C3%A4nlig-animaliekonsumtion.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/232360/local_232360.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1163192/FULLTEXT01.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1163192/FULLTEXT01.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

dersökte om det var möjligt att producera tillräckliga mängder jordbruksproduk-

ter i respektive land för att föda ländernas förväntade befolkning 2030. De olika 

scenarier som användes förutsatte ett antal kvalitativa villkor som forskare och 

olika intressenter gemensamt kom överens om. Bland annat skulle all produktion 

ske enligt de kriterier som finns för ekologisk jordbruksproduktion. Matprodukt-

ionen skulle så långt som möjligt bestå av lokalt producerade livsmedel men 

samtidigt tillfredsställa rådande matvanor och näringsrekommendationer. Area-

len av permanenta betesmarker35 skulle bibehållas men viss åkermark skulle tas 

ur drift på grund av naturskyddsändamål ( i Danmark) eller för att det handlade 

om utdikad torvmark som frisätter stora mängder växthusgaser (bland annat Sve-

rige). Kraftfoder till boskapsuppfödningen skulle endast produceras från olika 

restprodukter såsom oljekakor och inte via odling av proteingrödor. Jordbruket 

skulle även vara självförsörjande på energi och drivmedel via till exempel lokal 

produktion av biogas (se tabell 4).  

Tabell 4. Ett exempel på kvalitativa, överenskomna villkor för en framtida kli-

matanpassad jordbruksproduktion i de nordiska länderna. Kriterierna togs 

fram i samarbete mellan forskare och olika intressentorganisationer (jord-

bruksföreträdare, miljöorganisationer, politiker etc.) 

 

                                                      

35 Det vill säga betesmarker som inte plöjs utan endast betas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Nordiska Ministerrådet 201736 

 

Studien tog fram nödvändiga odlingsarealer för att tillgodose både näringsbehov 

och uppsatta miljömål och förväntad befolkningsstorlek i de olika länderna 2030. 

Beräkningarna grundade sig på nationell skördestatistik och även de begräns-

ningar som olika odlingssystem innebär i form av rekommenderade växtföljder 

mm. Arealen av oljegrödor respektive baljväxter maximerades till exempel till 17 

respektive 10 procent av åkermarken för att minska risken för olika växtsjukdo-

mar. Varken raps eller baljväxter bedömdes kunna odlas i de norra delarna av 

Sverige, Norge och Finland. Endast en mindre del av ländernas totala åkermark 

finns emellertid i norra Skandinavien där jordbruket domineras av betesmarker 

(se figur 7.) 

                                                      

36 Rapport TemaNord 2017:566 – se ovan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Staplarna visar den totala arealen jordbruksmark i de olika länderna 

uppdelad på areal där odling av oljegrödor och baljväxter är möjlig (mörkgrå) 

eller inte möjlig (ljusgrå). Den del av staplarna som är streckade utgörs av per-

manenta betesmarker. Kartan visar de geografiska områden där odling av olje-

växter och baljväxter inte bedöms som möjlig. 

 

Källa: Nordiska Ministerrådet37 

 

Studien tog fram förslag på två olika dieter som anpassats till att dels kunna för-

sörja ett så stort antal människor som möjligt och dels leva upp till de kvalitativa 

kriterier som projektet tog fram (se tabell 4). Det första scenariot (SY) känne-

tecknades av att antalet betande djur begränsats till det som behövdes för att bi-

behålla dagens permanentbetesmarker. Icke-idisslare föddes (kyckling, gris och 

odlad fisk) endast upp på restprodukter från jordbruket och livsmedelsindustrin. 

En mindre del av åkermarken användes till att producera vall för vinterfoder till 

de idisslare som under växtsäsongen betade på permanentbetesmarker.  

Det andra scenariot (EY) modifierades något på så vis att vallodlingen utökades 

till marker som annars skulle legat i träda. En del av åkermarken användes också 

för odling av foder till icke-idisslare. Dessa modifieringar möjliggjorde en högre 

matproduktion och i stället för att kunna föda 31 miljoner människor med SY di-

eten kunde 37 miljoner människor få tillräckligt med näringsriktig föda med det 

modifierade EU-scenariet. 

                                                      

37 Se figur 2 i rapporten TemaNord 2017:566  



 

 

 

 

 

 

 

 

Användningen av jordbruksmark och betesmark beskrivs schematiskt i figur 8. 

Nr 1 och 4 är betesmarker som inte lämpar sig för att plöjas där nr 4 representeras 

av mer avlägsna områden dit djuren till exempel skickas på naturbete under som-

maren. Framför allt i Norge är detta fortfarande vanligt i samband med fårsköt-

seln. Åkermarken i område 2b används till utökad odling av baljväxter för att 

kompensera för den minskade animalieproduktionen. Område 3a användes för 

odling av vinterfoder till de idisslare som krävs för att hålla betesmarkerna öppna 

och 3b reserverades för att förse gårdarna med bioenergi. Område 3c och 2c an-

vändes i EY-scenariot till att utöka animalieproduktionen något genom att förse 

idisslare med bete även sommartid (3c) och icke-idisslare med viss produktion av 

fodergrödor (2c). 

 

Figur 8. Schematisk bild av hur åkermarken användes i de två olika scenari-

erna SY och SE i de nordiska länderna som togs fram för att maximera antalet 

människor som kunde försörjas med inhemsk matproduktion. 

 

Källa: Nordiska Ministerrådet38 

 

Studien publicerade även mer detaljerad information om hur förbrukningen av 

olika livsmedel skulle kunna se ut för att tillgodose de kvalitativa kriterierna och 

för att föda en så stor befolkning som möjligt. Tabell 5 beskriver konsumtionen 

                                                      

38 Se figur 1 i rapporten TemaNord 2017:566  



 

 

 

 

 

 

 

 

av olika livsmedel i kg per capita och år enligt nuvarande förbrukning och kon-

sumtionen i enlighet med scenarierna SY och EY.  

 

Tabell 5. Siffrorna anger kg konsumtionsfärdigt livsmedel per person och år. 

Pilarna indikerar om det rör sig om en minskning eller ökning mot dagens 

konsumtion.  

    

Scenario: ”Current” SY EY 

Kött 35 ↓ 4,2  ↓ 7,9  

Nöt 8,8 ↓ 2,5  ↓ 6,1  

Lamm 1,1 ↓ 0,4  ↓ 1,0  

Fläsk 17 ↓ 1,0  ↓ 0,0  

Kyckling 8 ↓ 0,2  ↓ 0,8  

Ägg 5,1 ↓ 2,8  ↑ 10  

Övriga köttprodukter 1,5 ↓ 0,7  ↓ 1,3  

Fisk 14 ↓ 7,5  ↓ 6,3  

Mjölk, mejeriprod. a)  88 ↓ 46  ↑ 110  

Ost, ostprodukter 9,1 , 1) ↓ 3,3  ↓ 7,9  

Grädde 2,9 ↓ 1,9  ↑ 4,6  

Smör 0,4 ↑ 1,4  ↑ 3,3  

Övriga mejeriprod iu. 27 65 

Spannmål 69 ↑ 120  ↑ 109  

Baljväxter 4,4 ↑ 13  ↑ 8  

Vegetabilisk olja Nd 17  14 

Potatis 36 ↑ 72  ↑ 72  

Köksväxter 64 ↑ 99  ↑ 99  

Frukt och bär 12 ↑ 130  ↑ 130  

Socker 17 ↓ 12  ↓ 12  

Importerad mat b)  40 ↓ 36  ↓ 36  
a) Inkluderar mjölk och 
syrade produkter 

1) Ost i färdigmat ej inkluderat 
 

b) Tropiska frukter, ka-
kao, nötter kaffe och te 

*inklusive andra förändringar för mejeri-
produkter 
 

Källa: Nordiska Ministerrådet39 

 

Båda scenarier förutsätter en kraftig minskning av köttkonsumtionen men ef-

tersom EY förutsätter en ökning av konsumtionen av mejeriprodukter är minsk-

ningen av nötköttskonsumtionen inte lika påtaglig som i scenario SY. Det möjlig-

gör samtidigt att fler personer kan försörjas från den nordiska livsmedelsprodukt-

ionen än i scenario SY. Förbrukningen av spannmål, spannmålsprodukter och po-

tatis skulle nästan behöva fördubblas och konsumtionen av inhemskt odlad frukt 

och grönsaker skulle behöva öka 10 gånger jämfört med dagens förbrukning.  

                                                      

39 Se figur 1 i rapporten TemaNord 2017:566  



 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Jordbruksverket behöver utsläppen från svenskarnas matkonsumtion 

minska från 2 ton koldioxidekvivalenter per år och person till cirka 0,5 ton för att 

nå FN:s klimatmål40. Enligt författarna till den aktuella studien skulle den föränd-

rade dieten och konsumtionsmönstren i de båda scenarierna leda till att utsläppen 

av växthusgaser från jordbruket skulle minska till mellan 0,3-0,7 ton koldioxide-

kvivalenter per år och person från att i dagsläget ligga i intervallet 1,3-1,9 i de 

nordiska länderna (se figur 9).  

 

Figur 9. Utsläpp av ton koldioxidekvivalenter per person och år till följd av 

jordbruksproduktionen i de nordiska länderna (NIC=nordiskt medel) förutsatt 

scenario SY (smala staplar) och EY (breda staplar). Grått står för importerad 

mat, grönt växtodling, rött köttproduktion och gödselhantering, svart fossila 

bränslen och vitt bioenergi.  

 

 

Källa: Nordiska Ministerrådet41 

 

                                                      

40 Se Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/be-

gransadklimatpaverkan/kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html  
41 Se figur 7 i rapporten TemaNord 2017:566  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt författarna är det alltså fullt möjligt att ställa om jordbruksproduktionen i 

de nordiska länderna så att Norden åtminstone gemensamt skulle klara FN:s kli-

matmål. Framför allt Norge skulle fortfarande ha något högre utsläpp per person 

(0,7 ton) på grund av mindre tillgång till goda jordbruksmarker och ett större be-

hov av animalieproduktion. De svenska utsläppen beräknades ligga under 0,5 ton 

om året även med EY dieten och dess högre animalieproduktion (se figur 9). 

 

Med hjälp av Jordbruksverkets uppgifter om jordbrukets produktionsvärde42 

skulle man eventuellt kunna göra en mycket grov uppskattning av vad de ekono-

miska konsekvenserna av de båda scenarierna skulle kunna bli för jordbruket. 

Det stora inkomstbortfallet i storleksordningen 16 miljarder kronor om året i SY-

scenariot från den minskade animalieproduktionen synes inte kunna kompenseras 

av ökad produktion av vegetabilier. EY scenariot förutsätter emellertid en något 

lägre produktionsminskning av kött och samtidigt en produktionsökning av meje-

riprodukter och ägg (se tabell 5). 

Det skulle eventuellt kunna innebära att nettoeffekten blir positiv vad gäller de 

förväntade intäkterna för jordbruket, men går inte att avgöra från en så pass för-

enklad analys. Det är emellertid intressant att konstatera att trots en ökad pro-

duktion av ägg och mejeriprodukter samt en viss bibehållen nötköttsproduktion 

skulle det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser ändå kunna hållas under 

0,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år (se figur 9). 

De aktuella förändringarna av jordbruksproduktionen som studien från Nordiska 

Ministerrådet modellerat fram förutsätter emellertid en kraftig omstrukturering av 

det svenska jordbruket och ingen hänsyn har vidare tagits till hur exporten och 

importen av jordbruksprodukter skulle påverkas.  

                                                      

42 Se till exempel tabell 10.2 i Jordbruksstatistisk sammanställning  

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistisksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2017.4.695b9c5715ce6e19dbbaacb1.html

