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Klimatet – vår tids ödesfråga

Foto: iStockPhoto



Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record#/media/File:All_palaeotemps.svg 

Vi lämnar ett stabilt klimat mot nytt okänt läge



Sommaren 2018 gav en försmak av framtiden

Sommaren 2018 Sekelskiftet om utsläppen 
begränsas 2040 (RCP4.5)

Sekelskiftet om utsläppen 
fortsätter öka (RCP8.5)

Källa: https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-sommar-en-glimt-av-framtiden-1.139568?l=null

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/arets-sommar-en-glimt-av-framtiden-1.139568?l=null
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Hur mycket mer koldioxid kan släppas ut?

Källa: https://www.carbonbrief.org/analysis-what-the-new-ipcc-report-says-about-when-world-may-pass-1-5c-and-2c



Klimatmål för EU och Sverige 
EU - European Green Deal:

• Klimatneutralitet 2050 

• Minskning med 55 procent till 2030 jämfört med 1990

• Jordbruket ingår tillsammans med transporter, byggnader, avfall och mindre 
industrier i den icke-handlande sektorn – minskning med 30% (eller 40%) till 
2030 jämfört med 2005 

• Efter 2030 ska jordbruket ingå i AFOLU med mål om klimatneutralitet 2035 

• Mål att ta bort 310 miljoner ton koldioxid ur atmosfären 2030

Sverige – klimatpolitiska ramverket:

• Inga nettoutsläpp till 2045 och sedan negativa utsläpp

• Utsläppen från svenskt territorium ska minska med minst 85 procent + 
kompletterande åtgärder 

• Minskning i icke-handlande sektorn med 63 procent till 2030 jämfört med 
1990

Källa: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en



Hur går det då?

Källa: https://climateactiontracker.org/global/temperatures/



Sveriges klimatmål



Jordbrukets utsläpp globalt



Jordbrukets utsläpp i Sverige

Jordbruket

Källa: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-i-den-handlande-och-icke-handlande-sektorn/



Källor till växthusgasutsläpp i jordbruket
Koldioxid och 

lustgas
Metan och

lustgas
Lustgas och 

koldioxid

Utsläpp från mark

Metan

Matsmältning GödselhanteringEnergi och insatsvaror

Koldioxidekvivalenter (100 år, AR6): CO2e = CO2*1 + N2O*273 + CH4*27



Källa: https://www2.jordbruksverket.se/download/18.1869956316140978d6ff1fb7/1517303020358/ra18_1.pdf



Plan för minskade utsläpp i EU

Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN



Skillnad mellan lång- och kortlivade gaser – metan 
och koldioxid



Koldioxidutsläppen måste ned till noll (sen minus) 
och utsläppen av metan måste minska kraftigt

Koldioxid

Metan



Olika utsläppsmål för olika gaser

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/10/svensk-mjolk--och-notkottsproduktion-kan-na-parisavtalets-klimatmal/

Vem ska få släppa 
ut metan?



Konsumtionsbaserade respektive territoriella 
utsläpp

Källa: https://karlstad.se/contentassets/d70189f156ef4fb0be95202f415285b0/utredning_fossilfritt-karlstad_190222.pdf



Utsläpp genomsnittlig svensk konsumtion 2019

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/

Offentlig 
konsumtion

Investeringar

Mat

Transporter

Boende

Övrigt

Privat
konsumtion

Maten står för 
cirka 26 % av 

utsläppen från 
hushållens 

konsumtion i 
Sverige

Maten står för cirka 16 % av de 
totala konsumtionsbaserade 

utsläppen

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/


Olika livsmedelsgruppers bidrag till 
kostens klimatpåverkan

Frukt och 
grönsaker, 11 %

Mejeriprodukter, 
17 %

Nötkött, 30 %

Övrigt kött och 
ägg, 23 %

Spannmål och 
potatis, 7 %

Övrigt (kaffe, te, 
socker, godis, 

vin, öl etc.), 13%

Källa: Röös et al. 2015. Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects.



Utsläpp från livsmedelssystemet - höginkomstländer

Källa: Crippa et al (2021) Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food. 



Växthusgaser från olika delar av livsmedelskedjan

Källa: Moberg et al (2019) Determining the climate impact of food for use in a climate tax—design of a consistent and transparent model. Int J of LCA. 
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Åtgärder för minskade utsläpp
• Förbättringar i produktionen
• Förändrade kostmönster
• Minskat svinn och minskade förluster
• Ökad kolinlagring



Åtgärder för minskade utsläpp
• Förbättringar i produktionen – minskar utsläppen med 20-30 %
• Förändrade kostmönster – minskar utsläppen med 20-70 %
• Minskat svinn – minskar utsläppen med 5-25 %
• Ökad kolinlagring – kan globalt lagra in motsvarande 10-30 %

Frigör mark för ytterligare kolinlagring



Källa: Röös et al (2019) Protein futures for Western Europe: potential land use and climate impacts in 2050. Regional Environmental Change. 



Åtgärder för minskade utsläpp
• Förbättringar i produktionen – minskar utsläppen med 20-30 %
• Förändrade kostmönster – minskar utsläppen med 20-70 %
• Minskat svinn – minskar utsläppen med 5-25 %
• Ökad kolinlagring – kan globalt lagra in motsvarande 10-30 %

Frigör mark för ytterligare kolinlagring

Det går att minska utsläppen väsentligt!
Alla åtgärder behövs!



Utan kraftiga åtgärder äter maten upp hela 
utsläppsutrymmet

Källa: Clark et al (2019) Global food system emissions could preclude achieving the 1.5° and 2°C climate change targets. Science.



Stora skillnader mellan hög- och låginkomstländer

Source: Behrens et al (2017) Evaluating the environmental impacts of dietary recommendations



Tack!

Elin Röös
elin.roos@slu.se
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