
 

 

Vanliga frågor om klimatavtryck av viltkött 

Vad har ni gjort? 

Vi har beräknat klimatavtrycket av kött från dovhjort i hägn samt viltlevande vildsvin (kilo 

koldioxidekvivalenter per kilo benfritt kött).  

Vi har gjort litteratursökning/genomgång för att beskriva tidigare genomförda 

klimatavtrycksberäkningar av viltkött samt för att kunna göra emissionsberäkningar. 

Vi har hämtat data från tre hjorthägn som även jagar vildsvin. Vi har beskrivit tre alternativ för 

vildsvinsjakt; åteljakt, drevjakt och skyddsjakt. 

Vi har även beskrivit vilka faktorer som styr klimatavtrycket av viltkött, och vad som är viktigt för att 

få en mer klimatsmart produktion av viltkött.  

Vi har även diskuterat vilka behov det finns av vidareutveckling inom området och behov av 

metodutveckling för att beräkna klimatavtryck av viltkött. 

Studien har haft en orienterande karaktär. Klimatavtrycksberäkningar av viltkött är nämligen i stort 

sett ett oprövat område, och kunskapsmassan behöver byggas upp mer. 

Hur har ni gjort beräkningarna? 

Klimatavtrycksberäkningar, på engelska carbon footprint, är en vida använd och välbeskriven metod 

för att beräkna de totala utsläppen och upptagen av växthusgaser i ett produktsystem, omräknat till 

koldioxidekvivalenter. Klimatavtrycksberäkningar görs på samma sätt som en livscykelanalys (LCA), 

men man har bara tagit med miljöpåverkankategorin Förändrad klimatpåverkan. (En LCA omfattar 

många olika typer av miljöpåverkan så som övergödning, försurning och ekotoxicitet). 

Vi har räknat klimatavtrycket för hjort i hägn på samma sätt som man gör för kött från får/lamm eller 

nötboskap. Utgångspunkten har varit att det inte finns någon principiell skillnad ur LCA-synpunkt 

mellan att hålla vilt i hägn och får/nöt i en hage. Det finns flera likheter mellan dessa djurslag då alla 

är idisslare och kan få mycket av sitt foderintag via bete och/eller gräs. Det finns många 



klimatavtrycksberäkningar av tamboskap och det har gjorts ett omfattande arbete för att utveckla 

metoden, och vi har då kunnat luta oss mot en lång tradition. 

Vi har räknat klimatavtrycket för vildlevande vildsvin på samma sätt som man gör för vildfångad fisk.  

Utgångspunkten har varit att det inte finns någon principiell skillnad ur LCA-synpunkt mellan att jaga 

ett landlevande djur och fiske till havs etc. Det finns många LCA av fisk, och det finns standarder för 

hur man ska räkna LCA på fisk och fiske som vi har kunnat hämta vägledning från. 

Vad har ni tagit med i beräkningarna? 

Vi har beräknat växthusgasutsläpp under ett år och relaterat dem till köttproduktionen under samma 

period.  

Dovhjort i hägn. Djurens hela livscykel tas med. Klimatavtrycket beräknas fram till gårdsgrind. 

Beräkningarna görs för hela populationen. Vi har tagit med de faktorer som vi av erfarenhet vet har 

störst betydelse för klimatavtrycket av kött: 

• Metan från djurens fodersmältning 

• Metan och lustgas från träck och urin 

• Lustgas från betesmark 

• Drivmedel  

• Produktion av mineralgödsel, kalk, ensilageplast 

• Odling och produktion av inköpt foder 

För dovhjort har vi allokerat (fördelat) 98 % av dessa växthusgasutsläpp till köttet, resten antas 

läggas på hudar, soppben etc. Denna fördelning baseras på produkternas ekonomiska värde 

(uppgifter från hägnen) 

Jakt på vildsvin. Tar bara med de delar som kopplas till människors aktiviteter inför och i samband 

med jakt: 

• Drivmedel från och med jakttillfället.  

• Odling och produktion av foder som används vid åtel eller för stödutfodring.  

För vildsvin har vi allokerat 30 % av klimatpåverkan till köttet, och 70 % till rekreationsvärdet, enligt 

de uppgifter som finns för hur jaktens ekonomiska värde fördelas i Götaland. 

Vad har ni inte tagit med i beräkningarna? 

• Ändringar av markens kolförråd. Dessa förändringar brukar generellt sett inte ingå i 

klimatavtrycksberäkningar för livsmedel. I känslighetsanalysen tas potentiella effekter av 

kolinlagring i betesmarker upp. 

• Emissioner från vildsvinens fodersmältning och gödsel kopplade till stödutfodringen. Vår 

bedömning är att dessa emissioner har relativt liten betydelse för klimatpåverkan av kött från 



vildsvin. I tidigare klimatavtrycksberäkningar av griskött brukar foderproduktionen stå för 

merparten av växthusgasutsläppen. Det bildas knappt något metan vid de enkelmagade 

djurens fodersmältning. 

• Slakteriets energiförbrukning och användning av kylmedel. Denna har endast kunnat 

beräknats för en av fallstudierna, för vilken tillräckligt med uppgifter erhölls. Denna post 

tenderar heller inte att ingå i klimatberäkningar av kött från tamboskap.  

• Transport till kund/butik. Gränsen har dragit vid gårdsgrind.  

• Transport till/från jobb. Dessa poster brukar inte ingå i beräkningen av klimatavtryck för andra 

livsmedelsprodukter. Det innebär att vi inte tagit med företagarnas, deras anställdas eller 

anlitade jägares resor mellan hem och arbetsplats, utan enbart transporter i samband med 

tillsyn, jakt etc. När det gäller sålda jaktupplevelser (gäller drevjakten) har dock resor från 

hemmet till samlingsplatsen inkluderats.  

• Vissa transporter och aktiviteter som har flera syften, till exempel att bygga jakttorn eller öva 

på skjutbana. Detta på grund av svårigheter att sålla ut hur stor andel av klimatpåverkan som 

uppstår i samband med dessa aktiviteter som ska läggas vildsvinsköttet. Aktiviteterna ska 

fördelas mellan allt vilt som jagas, eftersom att det är aktiviteter/transporter som inte enskilt 

görs för vildsvinen, utan även annat vilt såsom älg, hjort, hare, fågel etc.  

• Ammunition, stängsel etc. då det bedöms ha mycket liten klimatpåverkan. 

Vad säger era resultat? 

Det mesta växthusgasutsläppen från dovhjort utgörs av metan från djurens fodersmältning (ca 60 %), 

därefter emissioner från gödseln. Växthusgasutsläpp kopplade till drivmedel, mineralgödsel och inköpt 

foder utgör generellt en liten andel. Fördelningen mellan utsläppsposter överensstämmer med profilen 

man brukar få för betesbaserad lamm- och nötköttsproduktion.  

Klimatavtrycket av dovhjortsköttet blir dock relativt högt, jämfört med lamm- och nötkött. Inom lamm- 

och nötköttsproduktion har det skett stora avelsframsteg och produktionen har blivit mer 

resurseffektivt, vilket även bidragit till minskat klimatavtryck. Hjort har inte genomgått samma 

produktionsförbättringar. Köttproduktionen från ett hjorthägn är också lägre (kg kött producerat per 

år relativt alla djurs vikt) än vid till exempel lammproduktion. Antalet avkommor är större från får än 

från hjort (2-3 lamm/tacka jämfört med 1 kalv/hind och år), och lammen har också snabbare tillväxt 

(slaktmogna på ca halva tiden jämfört med dov, och lammen har då nästan samma slaktvikt som ett 

15 månader gammalt dov).   

En klimatsmart hjortproduktion utgörs enligt våra resultat av en väl sammansatt population, där 

antalet vuxna handjur inte är högre än nödvändigt, utfodring görs med en stor andel biprodukter samt 

en låg kalvdödlighet, bra tillväxt och högt slaktutbyte. 

Klimatavtrycket för kött från vildsvin blir lågt tack vare att vildsvinen antas vara en förnybar resurs och 

vi inte räknat med några emissioner från djuren. De största utsläppen härrör från transporten till och 



från jakt. Det är dock stora skillnader i klimatavtryck mellan de exempel vi räknar med beroende 

transportbehov, mängd och typ av foder samt hur många grisar som fälls i förhållande till de insatser 

som gjorts.  

En klimatsmart vildsvinsjakt kan främst påverkas genom minskad bränsleåtgång, utfodring med 

restprodukter och andra fodermedel med lågt klimatavtryck, samt ett stort antal fällda grisar med 

högt slaktutbyte.  

Vad säger andra studier av klimatavtryck av viltkött? 

Ytterst lite! Vi har inte kunnat hitta några andra fullständiga studier av klimatavtryck av viltkött, 

varken i Sverige eller internationellt. Vi har hittat två andra LCA/klimatavtrycksberäkningar av hjortkött 

samt vildsvinskött, men de har stora brister och har missat viktiga utsläppsposter. Vi har även hittat 

en LCA av renkött som tar med vissa aspekter av renskötseln. 

Det finns andra typer av studier av vilt och klimat, men de har andra upplägg än LCA eller 

klimatavtrycksberäkningar och kan inte jämföras rakt av. Det finns till exempel studier om betande 

djurs inverkan på klimatet samt hur mycket metan som kommer från hjortarnas fodersmältning. 

Resultat från sådana studier kan ingå som delar i en LCA, men täcker inte in alla aspekter som en LCA 

fångar in.  

Mycket hjortkött importeras. Vad blir klimatavtrycket av viltkött 

om man räknar med internationella transporter? 

Internationella transporter med båt är energieffektiva och ger mycket litet tillägg till 

växthusgasutsläppen i förhållande till övriga växthusgasutsläpp från djurhållningen. Båt+lastbil från 

Nya Zeeland bidrar med kanske <0,5 kg CO2e/kg kött. Man måste även komma ihåg att det finns 

skillnader hjortuppfödningen i mellan Sverige och t ex Nya Zeeland som gör att klimatavtrycket fram 

till gårdsgrind kan skilja sig mycket mer än vad transporttillägget utgör.  

Varför har ni gjort studien? 

Syftet med denna studie är att kartlägga klimatpåverkan och beräkna klimatavtrycket för kött från 

dovhjort i hägn och vildlevande vildsvin. Avsikten är även att ge förslag på utsläppsminskande 

åtgärder samt skapa ett underlag för vidare studier av viltets klimatpåverkan.  

 
För mer information om projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar läs mer på hemsidan: 

www.hushallningssallskapet.se/viltkedjan  


