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Produktion av animaliska produkter som kött, 
mjölk och ägg är en av våra allra mest miljöför-
störande verksamheter. Djurhållningen bidrar 
kraftigt till den globala uppvärmningen, vatten-
förstörelse och förstörelse av odlingsbar mark. 
Detta drabbar många människor oerhört hårt. 
För att stävja klimatförändringarna och förstö-
relsen av livsnödvändiga resurser måste vi sän-
ka vår köttkonsumtion kraftigt och snabbt. För 
det behövs politiska styrmedel – köttskatt nu!

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO föresprå-
kar skatter och avgifter på animalieproduktion för att få den 
att bära sina egna miljökostnader och flera ledande svens-
ka forskare har framhållit miljöskatter på animaliska pro-
dukter som en effektiv åtgärd för att minska konsumtionen. 
Frågan har diskuterats i riksdagen och EU-parlamentet.

Köttskatt för miljön
Produktionen av animaliska livsmedel står för 18% av män-
niskans utsläpp av växthusgaser, särskilt metan som upp-
står vid idisslande djurs matsmältning och lustgas som bil-
das i gödselstackar och i marken vid odling av foder. Bete 
och foderodling för animalieproduktion upptar 70% av värl-
dens jordbruksmark. Regnskogsskövlingen i Sydamerika 
och på många andra håll i världen drivs av boskapsuppföd-
ningen, som hela tiden behöver mer landområden för bete, 
och avskogningen är en stor källa till klimatpåverkan.
 
Animaliesektorn är också den industrisektor som orsakar 
mest vattenföroreningar, vilket i sin tur bidrar till bland annat 
övergödning, förstörelse av korallrev, mänskliga hälsopro-
blem, törst, svält och konflikter. Djurhållning för animalie-
produktion är dessutom den största orsaken till jordförstö-
relse och en lång rad andra miljöproblem. Köttskatt minskar 
efterfrågan på animaliska produkter och skonar miljön.

Köttskatt mot svält
I genomsnitt dör 13 689 barn varje dag av akut undernä-
ring. Nu riskerar, enligt FN, ytterligare 100 miljoner män-
niskor svält på grund av kraftigt höjda matpriser. Även 
om ökad agrobränsleproduktion och råvaruspekulation är 
bidragande faktorer är det den ökade köttkonsumtionen 
som är huvudorsaken till att matpriserna skjuter i höjden.

Det krävs nämligen många gånger mer åkermark 
för att producera kött än att producera vegetabilier. 
När en allt större del av de grödor som odlas går till 
foder till djur istället för till människor att äta direkt 
stiger efterfrågan på jordbruksprodukter. Detta dri-
ver upp priserna och inbjuder till spekulation, som 
ytterligare spär på problemet.

Utvecklingen är en katastrof för världens fattiga som 
i allt snabbare takt flyttar in i städerna och därmed 
inte drar nytta av prisökningarna. Svält beror inte på 
att mat saknas, utan på att den är orättvist fördelad. 
När maten blir dyrare har de fattiga inte råd att äta. 
Att producera lyxprodukten kött till världens rika le-
der till svält för världens fattiga.

Köttskatt minskar efterfrågan på animaliska produk-
ter och gör maten billigare för de fattiga. Sverige 
och EU kan gå före.

Köttskatt nu!

Produktion av kött till världens rika väger idag tyngre än 
bekämpning av fattigdom och svält.
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Engagera dig för köttskatt
Du kan skriva under vårt upprop för miljöskatter på animaliska 
livsmedel på vår hemsida www.smmi.nu och tipsa vänner och 
bekanta om att göra detsamma. På hemsidan finns även kam-
panjmaterial att ladda hem. Du kan till exempel skriva ut upp-
ropet och samla in namn på papper och skicka till oss. Hör av 
dig till contact@smmi.nu för mer information!

Engagera dig i SMMI
Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt 
och religiöst obunden ideell förening som informerar om mat-
industrins miljöpåverkan och verkar för en uthållig livsmedels-
produktion.

Eftersom djurindustrin är den stora miljöboven i livsmedels-
skektorn och en av de största miljöbovarna överhuvudtaget 
är vårt huvudfokus att arbeta för att minska produktionen och 
konsumtionen av animaliska livsmedel.

Är du intresserad av att prata med politiker och organisatio-
ner, skriva debattartiklar, insändare och texter till hemsidan? 
Vill du måla banderoller, informera i skolor, visa film, vara med 
och hålla i studiecirklar, seminarier och workshops eller enga-
gera dig i annan utåtriktad aktivitet? Har du andra idéer om hur 
vi kan arbeta för att informera om matproduktionens negativa 
miljöpåverkan och hur vi kan minska denna? Då får du gärna 
engagera dig i Svensk mat- och miljöinformation! Hör av dig till 
contact@smmi.nu! Samtliga bilder är public domain och går att hitta under wikimedia.org.

Stöd SMMI
Du kan stödja Svensk mat- och miljöinformation 
genom att sätta in en gåva på pg 46 08 46-9. 
Alla pengar går direkt in i verksamheten.

Den globala uppvärmningen gör vädret mer extremt 
och orsakar såväl svår torka som fler cykloner och 
översvämningar. Animalieindustrin är inte bara en av 
de största bidragande faktorerna till den globala upp-
värmningen – den kräver också stora mängder vatten 
och är en av de största källorna till vattenföroreningar. 
Bilden är från Tawilla i Darfur, Sudan.

Dubbel klimatvinst med köttskatt
På Institutionen för energi och miljö på Chalmers tekniska högskola ser forskarna 
en skatt på kött och andra animaliska livsmedel som ett effektivt sätt att minska ani-
malieindustrins utsläpp av växthusgaser. Eftersom animalieproduktion kräver enormt 
myckat odlingsbar mark skulle en köttskatt också frigöra stora landområden för håll-
bar produktion av biobränsle, vilket kan sänka våra växthusgasutsläpp ytterligare.

Kampanjen köttskatt nu!
Svensk mat- och miljöinformation driver kampanjen köttskatt nu! Genom denna vill vi 
informera om fördelarna med minskad animaliekonsumtion och visa att ett prispåslag 
genom en miljöskatt på animaliska produkter är en mycket effektiv miljöåtgärd, som 
också minskar svälten och utnyttjandet av djur.

Vi driver kampanjen genom utåtriktad verksamhet med informationsbord på stan och 
på konferenser, festivaler och liknande. Vi håller föredrag och ordnar studiecirklar. 
Vi skriver debattartiklar och insändare och deltar i aktioner tillsammans med andra 
organisationer. En viktig del av kampanjen är kontakten med politiker.

Att producera kött till världens 
rika leder till svält för världens 
fattiga.


