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Svensk nötköttsproduktion har förlorat marknadsandelar ….

trots
• Konsumenternas preferenser för svenskt kött
• Biologiskt effektiv produktion
• 0,5 Mha fd jordbruksmark utan aktiv brukning (SJV 2008:7)

• Sedan 2006 har ytterligare 0,2 Mha jordbruksmark lagts ned (SJV statdatabas)

• Stöd och miljöersättningar

Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas



Nötköttsproduktion kan bli lönsam i skogsbygder med nedlagd och marginell jordbruksmark om man skapar stora
betes-skogsmosaik där betesandelen eventuellt utökas i takt med att skogen blir avverkningsmogen

Betesmark i Söderskog där
den genomsnittliga betes-
marken är 2 ha (SJV 2007:7)

Hinder: vägar, hus och
ägosplittring
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Nötköttsproduktion i stora betes-skogsmosaik kan vara lönsammare än granplantering
Självsådd björk, som också ger bete, kan vara minst lika lönsam som granplantering

Källor: Rosvall 2017 (gran), Skogforsk 2006 (björk), Kumm 2019 (nötkött)
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Ersättning till mark och risk
15 % förädlade granplantor, ränta skog = 3 %

ränta nötköttsproduktion = 4%, 20 resp 100 kor + ungnöt

Ekologisk nötköttsproduktion i
stora betes-skogsmosaik

Granplantering G32 (bästa
granmarken i Svealand)

Självsådd björk B24 (≈ G28)

Granplantering G28 (normal
granmarken i Svealand)
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Foto: Tore Hagman

Hade dessa betesmarker med sin biologiska mångfald räddats 
om de inkorporerats i stora betes-skogsmosaik?
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Kolinlagring i växande betesmarksträd kan kompensera  
köttproduktionens utsläpp av växthusgaser

Netto efter kolinlagring i 2 m3
ved/ha betesmark

Bruttoutsläpp av VHG

Källa: Jordbruksverket rapport 2011:21



Nuvarande miljöersättningar och stöd
gör att det blir stora betesmarker snarare än mosaik 

Inte lika fint, ingen kolinlagring
och lägre totalproduktion



100 % Skog

100 % bete Agroforestry ger större produktion 
än skog och bete var för sig

+ rikare landskap
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Källa: Naturvårdsverket

Skogsmark – 40 000

Beror den krympande sänkan på Gudrun och regeln om färre träd i betesmarkerna?



(Jordbruksverket Rapport 2019:1)

Från mosaiklandskap till monokultur och igenväxning
Köttproduktion i framtida mosaiklandskap?


