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Vägbeskrivning: I Kärna kör 
mot Kovikshamn ca 500 m. 
tag vänster mot Gloseby. 
Efter 5 km tag hö. skyltat 
Ingelas Trädgård. Framme:)

Hjärtligt välkomna 
ut till oss på landet!  

5 km sydväst om Kärna

www.ingelastradgard.se

Gloseby 0303-22 65 88

Må-fr 11-18 ||   Lö 10 -15 ||   Sö 11-15

                              

                              Inför GRAV-
SMYCKNING 

binder vi kransar 

och dekorerar fina 

gravsmycken.

 fr.49:-

Hitta oss på Google, Instagram & facebook

Mys i 
höstmörkret 

med en brasa 
i våra fina 

eldfat

                              

                              

SÖNDAGS-
ÖPPET!

Grav-Grav-   smycknings-   smycknings-
          dags!        dags!

      Gör din       Gör din 
        egen        egen    
DörrkransDörrkrans

BOKA krans-
binderikväll! 

Ring oss!

Kanmanäta kött ommanvill värna klimatet?
Idaghörmanoftaatt kött ärhelt klimatvidrigt, att
det gerutsläppavmycketklimatgaser.Menstämmer
det verkligen?Kandet varaheltOKatt ätakött även
ommanvärnaromklimatet ochkanköttproduktion
till ochmedvaraklimatvänligt ochhållbart?

■ FRÅGA: Jag älskar mat-
lagning och jag har också
vinprovning som ett stort
intresse och hobby. Många
viner kräver en god kötträtt
och jag vill fortsätta att nju-
ta av detta. Jag har hört att
köttproduktion är en stor
klimatsyndare och jag vill
inte bidra till klimatänd-
ringenmedminlivsstil.Hur
skall jag kunna förena des-
samotsatta intressen?

SVENLINDQVIST

SVAR: Hej Sven, faktum är
att dina intressen inte alls
behövermotverkavarann!
Först, köttkonsumtion är

inteENverksamhet.Denär
helt länkad till hur köttet är
producerat. Köttproduk-
tion sker idag huvudsakli-
gen i tvåhuvudtyper:
Typ 1: Djuren föds upp i

stordrift, utfordras med fo-
der, producerat i Sverige
som vallfoder, eller som
importerat kraftfoder från
soja protein bl a från Syd-
amerika. Dessa djur betar
utomhus i allt mindre ut-
sträckning eftersom de ut-
fordras nära eller inom sina
stallar. OM de betar utom-

hus är det på åkermark od-
lad som vall. Detta bidrar
inte till den biologiska
mångfalden i landskapet!

Betestvångeller inte
Det pågår just nu en kam-
panj bland en del djurägare
att det nuvarande betes-
tvånget skall försvinna för
att underlätta den ekono-
miska konkurrensen bland
köttproducenter. Utländsk
köttproduktion är olika va-
riationer på detta tema där
ekonomisk vinst för kött-
producenten är den främs-
tadrivkraften.
Typ 2: Djuren föds upp i

ofta mindre enheter, men
inte nödvändigtvis, och be-
tar utomhus på gräsmarker,
vallar, eller på oplöjda na-
turbetesmarker. Betesperi-
oden är från mitten av maj
tillmitten av oktober.Det är
naturbetesmarker som ger
en hög biologisk mångfald
av växter och djur, bland
annat insekter, varavmånga
idag är utrotningshotade.
Gräsmarker som naturbe-
tesmarker är också kolin-
lagringsarealer.
Vid jämförelse av dessa

två typer av köttproduktion
är det en stor skillnad i kli-
matpåverkan. Typ 1 har en
betydligt högre utsläpp av
klimatgasen metan från
djurens ämnesomsättning
eftersom deras diet har ett
högreproteininnehåll.Dess-
utom ges ett större utsläpp
av koldioxid från det lång-
väga importeradesojan.

Bättre alternativ dyrare
Typ 1 ger en högre köttpro-
duktion per ytenhet jäm-
fört med typ 2. Typ 2 ger
mindre utsläpp av klimat-
gaser, lägre köttproduktion
och större areal av kolin-
lagring genom uppehål-
lande av naturbetesmarker
samtidigt som den biolo-
giskamångfaldengynnas.

Sammanfattningsvis,
kött från naturbetesmarker
blir något dyrare eftersom
produktionen är lägre på
sådanamarker jämförtmed
stordriftproduktion. Det är
idag enökandekonsument-
efterfrågan på närprodu-
cerat naturbeteskött.

Ät rätt kött
Svaret på din fråga blir då –
det är helt ok att äta kött
ibland – om köttet är pro-
ducerat på naturbetesmar-
ker, helst i närheten där du
bor så att transporten
minskas. För att hålla kost-
naden på samma nivå som
tidigare, kan du äta kött
mindre ofta då naturbetes-
kött är dyrare eftersom
dessa djur växer långsam-

mare. I gengäld får du ett
nyttigare kött. Forskning
har visat att naturbeteskött
har en högre koncentration
av den för människor nyt-
tiga aminosyranomega3.

En annan klimataspekt
på din gourmetmåltid – välj
ett gott rödvin från Europa
så minskar du transport-
kostnaden!

Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en
expertpanel frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lager-
stedt, GunillaAlmeredOlssonochHillevi Pernmyr svararpå
frågoromstort och smått – globalt och lokalt. Svarenpublice-
ras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

Nötkreaturpånaturbetesmark, Tofta, Lycke. FOTO: G.A. OLSSON

KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN
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