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på klimatförändringen
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Kyckling Odlad lax Griskött Nötkött

Utsläpp av växthusgaser till följd av förändrad markanvändning är inte medtaget i beräkningarna. 
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Mindre växthusgaser
I stort sett all mat vi äter bidrar till växthuseffekten. Men väljer 
du att äta kött är svensk kyckling ett bra val för klimatet. En av 
orsakerna är att kycklingen inte släpper ut någon metangas.

Små mängder foder – och korta transporter
Kycklingen är mycket bra på att utnyttja fodret och behöver 
därför äta relativt lite. Svenska kycklingar äter också till största 
delen svenskt spannmål, och ofta från den egna gården.  
Det innebär korta och få transporter.

Låg och smart användning av resurser 
Eftersom kycklingen jämförelsevis äter små mängder foder 
innebär det små odlingsarealer. Den totala energianvändningen 
är låg och effektiv.  Den största energiförbrukningen står själva 
uppfödningen för – i första hand handlar det om uppvärmning 
av stallarna.



4Eget kretslopp
Idag är större delen av den använda energin inom svensk 
kyckling uppfödning förnyelsebar. Detta beror på att nästan nio 
av tio kyckling bönder inom Svensk Fågel har ett eget kretslopp 
på gården där biobränslepannan är hjärtat. Halm, ved eller flis, 
oftast från den egna gården, värmer upp stallarna och många 
gånger även bostads husen på gården.
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Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon.  
Medlemsföretagen är Lantmännen Kronfågel, Guldfågeln,  

Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon.  
Medlemmar är också svenska avelsföretag, kläckerier,  

fodertillverkare och bönder. Alla arbetar mot samma mål  
– att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.

Svensk Fågel
105 33 Stockholm, tel: 08-787 55 20, www.svenskfagel.se
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