
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde  
Solna den 8 april 2019 

 

 

Motion om halverad köttkonsumtion  
 
Solna stad behöver arbeta aktivt med att minska sina utsläpp av växthusgaser för att hejda 
de akuta klimatförändringarna. Enligt en rapport från FN:s jordbruksorganisation FAO 
kommer 18 procent av världens växthusgaser från djuruppfödning. I Naturvårdverkets 
rapport ”Köttkonsumtionens klimatpåverkan – Drivkrafter och styrmedel” nämns vegetariska 
dagar i offentlig sektor som exempel på en åtgärd för växling mot mindre andel kött och 
större andel vegetabiliskt protein. Matens klimatpåverkan i Sverige är idag ungefär 1,8 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år. Enligt Naturvårdsverket skulle det vara möjligt att få 
ner den siffran till 0,3 ton med en helvegetabilisk kost. Ett enkelt sätt att minska sin 
klimatpåverkan är alltså att äta mindre kött. Örebro kommun konstaterar till exempel att 
nästan hälften (47 %) av klimatpåverkan från deras inköpta livsmedel kommer från livsmedel 
av kött och en stor del från mejeriprodukter. 
 
Utöver klimatpåverkan så äter vi i Sverige idag mer kött än vad som är hälsosamt. Vår 
köttkonsumtion har ökat 40% sedan 1990 och vi äter idag mer kött än vad som 
rekommenderas av Livsmedelsverket. Världscancerfonden rekommenderar att äta mindre än 
300 gram rött kött i veckan och att helt undvika charkprodukter för att minska risken för 
cancer. Livsmedelsverket rekommenderar att äta mindre än 500 gram rött kött och chark i 
veckan. Om vi som kommun vill värna om folkhälsan bör vi verka för en mindre 
köttkonsumtion. Naturskyddsföreningen anser att det inte räcker att byta till ekologiskt kött 
eller naturbeteskött för klimatets och miljöns skull. Vi måste minska den totala mängden kött 
vi äter. Genom att minska mängden kött vi konsumerar minskar vi också det onödiga 
lidandet som djur utsätts för i köttindustrin. 
 
Kött är dyrt och en stor köttkonsumtion är inte ett bra sätt att hushålla med kommunens 
ekonomiska resurser. Skövde kommun konstaterar att när de minskar svinnet och 
köttmängderna får de större ekonomiskt utrymme för mer ekologiska varor. Många 
kommuner har idag klimatstrategier med mål för att minska konsumtion av animaliska 
produkter och ersätta med vegetabilier. Sådana mål förutsätter att vi också utbildar 
måltidspersonal i vegetarisk matlagning och stegvis ändrar matsedlarna till minskade andel 
måltider baserade på kött- och mejeriprodukter. 
 
Att minska mängden kött som serveras i offentlig verksamhet kan vara en stark drivkraft i 
den samhällsförändring vi står för, och vi i staden behöver därför visa vägen genom att sätta 
2025 som mål för vår halverade köttkonsumtion. 
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att kommunfullmäktige ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för att halvera köttkonsumtionen till år 2025, i både stadens egna verksamheter och andra 
offentligt finansierade verksamheter inom staden. 
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