
Klimatavtryck
av vildsvinskött

Vad kan du göra för att 
sänka klimatavtrycket av 
vildsvinskött ännu mer?  
Vildsvinskött har idag ett relativt lågt 
klimatavtryck, men för att nå ännu lägre finns 
det vissa saker att tänka på. Här listas några 
tips på hur vildsvinsköttet kan bli ännu mer 
klimatsmart:

 Samåk till jakt – fler jägare per bil.

 Samordna jakt och arrangera   
 jaktaktiviteter.

 Samordna leveranser till
 vilthanteringsanläggningar.

 Undvik fossila bränslen.

 Ta vara på köttet! Det är bättre att äta  
 köttet än att gräva ner det.
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Hur gjorde vi?
Ett klimatavtryck beskriver hur stor påverkan en 
produkt har på klimatet. Syftet med studien var 
att få en uppfattning om klimatpåverkan, men 
också att få en uppfattning om alla resursflöden 
kopplade till vildsvinsköttet. Då är det lättare 
att se vad som kan göras för att minska 
klimatpåverkan.

Studien är genomförd ur ett livsmedels-
perspektiv och resultatet speglar ett svenskt 
nationellt medeltal för klimatavtryck av 
vildsvinskött. Det är också jämförbart med 
tidigare beräknade klimatavtryck av andra 
köttslag.

Värdet av jakt som fritidsaktivitet är inte 
med i beräkningarna. Det innebär att alla 
klimatkostnader lagts på vildsvinsköttet.

Det är viktigt att komma ihåg att klimat bara 
är en av flera hållbarhetsaspekter, exempel 
på fördelar är god djurvälfärd och ingen 
antibiotika. 



Läs rapporten!
Scanna QR-koden

Vill du veta mer?
Besök hushallningssallskapet.se/vildsvinochklimat 
för att ta del av hela rapporten Klimatavtryck av 
vildsvinskött eller läs den via QR-koden.

På webben hittar du också mer information och 
kontaktuppgifter.

Hushållningssällskapet Halland
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Vad är klimatavtrycket?
Klimatavtrycket av vildsvinskött beräknas till 
knappt 5 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per 
kg kött. Med en variation på mellan 2 och 8 kg 
CO2e per kg kött. Det kan jämföras med svensk 
tamgris vars klimatavtryck är knappt 4 kg CO2e 
per kg kött. 

Det som ingår i beräkningen är utfodring, 
växthusgaser från vildsvinen, transporter 
vid jakt, vilthanteringsanläggningen och 
avfallshantering. 

De mesta växthusgasutsläppen kommer från 
transporter i samband med jakt. Det går åt 
relativt mycket drivmedel för att samla in en 
så utspridd resurs som vildsvinskött är, och 
vildsvinsköttets klimatavtryck styrs i hög grad 
av hur långt jägarna kör per kg kött. Detta 
betyder också att klimatavtrycket till stor del 
kan förbättras om transportsträckorna minskar 
eller om förnybara drivmedel används.

K
lim

at
av

try
ck av vildsvinskött

Men varför varierar 
klimatavtrycket?
Klimatavtrycket av vildsvinskött varierar av
fl era anledningar. Även om vildsvinen är en 
naturlig resurs i den svenska skogen så är 
den också väldigt utspridd. Det är inte varje 
jakttillfälle som resulterar i ett fällt vildsvin 
och det blir då också väldigt stor skillnad i 
klimatavtrycket.

Det är också stor skillnad mellan jaktmetoder 
och regioner vad gäller körsträckor och hur 
mycket vildsvinskött som varje jägare får per 
jakttillfälle. 

Uppfödningen av till exempel tamgrisar är 
mer homogen där foder och andra resurser 
är relativt lika mellan grisgårdarna, vilket 
resulterar i förhållandevis liten variation i 
klimatavtrycket av griskött.

Vildsvinskött – en 
outnyttjad råvara
Vildsvin lever fritt i Sverige och fanns här redan 
på istiden. De utrotades under det senaste 
årtusendet men har återetablerats under slutet 
av 1900-talet, genom vildsvin som rymde från 
hägn. Historiskt har vildsvinen varit en del av 
det svenska ekosystemet och är det åter igen.

Att jaga vildsvin är bra för klimatet då du
får både kött och förhoppningsvis minskade
betesskador. 


