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Minskad köttkonsumtion – allas ansvar!
Den svenska köttkonsumtionen har ökat. Förutom att konsumtionen bidrar till negativ
klimatpåverkan finns hälsoskäl att minska konsumtionen av kött och köttprodukter.
Den stora andelen importerat kött bidrar till att klimat – och miljöpåverkan flyttas
utanför landets gränser liksom djurskyddsproblem. Detta är i strid mot det i riksdagen
beslutade generationsmålet. I färdplanen mot ett samhälle utan klimatpåverkan 2050,
som utarbetats av Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket är
minskad köttkonsumtion en viktig del. Men valet av kött har stor betydelse från såväl
miljö – som djurskyddssynpunkt. Nedanstående organisationer anser att det är hög
tid att näringslivets och det offentligas intressenter tar sin del av ansvaret för att verka
för ett hållbarare samhälle. Vi förväntar oss att respektive bransch sätter upp
konkreta mål för hur man aktivt kan bidra till ett hållbarare samhälle genom minskad
köttkonsumtion. Olika köttslag har olika inverkan på klimat, miljö och djurskydd
(studera www.kottguiden.se) Vi har listat ett antal konkreta åtgärder som vi anser kan
bidra till en minskad köttkonsumtion och som minskar utsläppet av växthusgaser och
bidrar till en säkrare och miljö – och djurskyddsanpassad köttproduktion.
Till alla:
• Vägled och ge konsumenter och kunder vegetariska alternativ
• Stimulera ekologisk nötkött – och lammproduktion
• Stimulera utvecklingen av certifierat Naturbeteskött
• Stimulera klimatcertifiering
• Ursprungsmärk kött och köttprodukter med fött, uppfött och slaktat
• Stimulera en utveckling mot friska djur genom att beakta
antibiotikaanvändningen
Till dagligvaruhandeln:
• Avstå från att använda kött och köttprodukter som lockvara
• Saluför inte anonymt kött

•
•

Ge underlag för val av kött – och köttprodukter med bättre märkning och
information
Ställ klimat – miljö och djurskyddskrav på EMV-produkter

Till hotell – och restaurangbranschen
• Minska mängden kött i menyerna
• Erbjud vegetariska alternativ
• Bidra till att öka kunskapen från råvara till tallrik
• Välj kött utifrån klimat, miljö – och djurskyddskriterier
Till aktörer inom offentliga måltiden
• Minska mängden kött i menyerna
• Välj kött utifrån klimat, miljö – och djurskyddskriterier
• Använd skolmåltiderna som pedagogiskt redskap för att verka för minskad
köttkonsumtion
Till livsmedelsföretagen
• Verka för att minska klimatpåverkan i uppfödning och slakt genom att ställa
krav på leverantörerna av köttråvara
• Välj köttet utifrån miljö – och djurskyddskriterier
• Minska andelen kött i beredda produkter
• Märk och kräv certifiering av Naturbeteskött
Till djuruppfödarna
• Minska utsläppet av växthusgaser per kg kött genom effektivisering med
beaktande av livsmedelsäkerhet, miljö – och djurskydd
• Satsa på förebyggande hälsovård för friska djur och låg antibiotikaanvändning
• Öka antalet betande djur. Utnyttja naturbetesmarker för bete och certifiera.
• Minska användningen av foderråvaror med stor klimatpåverkan som sojamjöl
från Sydamerika. Satsa på inhemskt proteinfoder.
• Ställ om till ekologisk uppfödning
• Minska klimatpåverkan genom klimatcertifiering
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