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A bárány és juh húsának fogyasztása egészséges, ízletes és fenntartható. Egy lábszár filé, nyárshús, 
grillezett hús, csülök vagy hamburger mögött az extenzív állattartás áll, amely életben és mozgásban 
képes tartani a vidéki környezetet. 

A bárány- és juhhús fenntarthatósága környezeti, társadalmi és gazdasági előnyökön alapul, azáltal, 
ahogy állatok a legelőket hasznosítják. Ezeket az előnyöket a fogyasztók is élvezik, mivel e tartási mód 
következtében egy természetes és fenntartható húsféleség kerül az asztalukra.  

 1.1. Környezeti előnyök:   

 A juhok legeltetése szükséges ahhoz, hogy gondozzuk a legelőket és mezőket.  
 

 A legeltetést alkalmazni lehet a kevésbé kedvező területeken is, tehát hozzájárul 
megőrzésükhöz és amellett, hogy ápolja azokat, számos katasztrófát is képes megakadályozni, 
például az erdőtüzeket. 
 

 Mivel nagyon alacsony az erőforrás-igényük (vásárolt takarmány, stb.) számos szolgáltatást 
nyújtanak az ökoszisztémának. Ezek megjelenhetnek anyagi (piaci) és nem anyagi 
szolgáltatásként is. Az utóbbiak jellemzően a közjót szolgálják és nincs piaci értékük. 
 

 Ezek az ökoszisztéma szolgáltatások előnyösek az egész társadalom számára és közvetlenül 
kapcsolódnak a legeltetés kedvező szerepéhez. Ilyen például a tiszta víz és levegő, a 
termékeny föld, a jó állapotban lévő élőhelyek, a biológiai sokféleség. 

 1.2. Társadalmi előnyök: 

 A lakosságot a vidéki környezethez köti a gazdasági tevékenység végzése miatt. 
 Generációváltás: egyre több nő és fiatal végzi ezt a tevékenységet Európa szerte, amelynek 

egy része a jelenlegi támogatási struktúrának is köszönhető. 

 1.3. Kulturális előnyök: 

 Magyarország nagyon jelentős kulturális örökséggel rendelkezik a juhtartás, mind az épületek 
(ólak, épületek, nyíróhelyek, itatóvályúk, kőépületek, stb.), mind pedig művészeti 
(festmények, irodalom, zeneművek, szájhagyomány, népdalok, néptánc, legendák, stb.) 

1. A bárány- és juhhús fenntarthatóságát alátámasztó érvek 



 

 

tekintetben is. Az egyik módja annak, hogy megbecsüljük ezt az örökséget az, hogy fenntartjuk 
ezt a termelési rendszert és így növeljük a fogyasztást.   

 1.4. Gazdasági előnyök:   

 Magyarországon jelenleg több mint 7 800 juhtenyészetben, zömében családi gazdaságban 
több mint 800 ezer anyajuh tartásával foglalkoznak. A juh- és kecskeágazat jelentősége jóval 
nagyobb, mint a mezőgazdaságban (0,8-1,0%), illetve az állattenyésztésen belül (mintegy 
2,0%) statisztikailag kimutatható termelési értéke (Kukovics-Jávor, 2017). 
 

 Az EU egy főre jutó éves juhhúsfogyasztása átlagosan 2,3 kg/fő/év, de ez az egyes tagországok 
között nagy szóródást mutat, a 10 dkg-os nagyságrendtől közel 13 kilogrammig (hazai 
fogyasztás 35 dkg/fő/év a becslések szerint). Az EU juhhús tekintetében mindössze mintegy 
80%-ban önellátó, így importra szorul. Az elmúlt tíz évben az EU juh- és kecskeállománya – 
Románia kivételével – a világtendencia ellenére, mintegy 15%-os csökkenést mutat. A 
legjelentősebb juhállománnyal rendelkező országok, az Egyesült Királyság, Spanyolország, 
Franciaország, Görögország, Olaszország és Írország. Ezekben az országokban a fogyasztás is 
jelentős, az önellátottsági szintek eltérőek, egyedül Spanyolországban haladja csak meg a 
termelés a belső fogyasztást (NAK, 2015). 
 

 Magyarország az Európai Unió negyedik legnagyobb exportőre. 
 

 A juh- és kecskeágazat számára mind a hazai termelés feltételei, mind pedig a külpiaci 
körülmények is olyanok, amelyek lehetővé teszik, hogy hosszútávon 1 250 000 – 1 500 000 
nőivarú kiskérődzőt tartsunk Magyarországon, ezzel akár több, mint 10 000 család 
megélhetését lehet biztosítani (NAK, 2015). Ehhez azonban szükséges megoldani a képzés és 
a munkaerőhiány problémáját. 

 



 

 

 1.5. Fogyasztói előnyök:  

 Magasabb minőségű élelmiszerek az iparilag előállítottakhoz képest: a legeltetésre alapozva, 
speciális tartással, a spanyol őshonos fajtákkal, amelyek alkalmazkodtak a területhez, 
származástól függő speciális jellemzőkkel, védett megjelöléssel. 
 

 Környezetvédelmi szempontból felelősségteljesebb élelmiszerek: a fogyasztók közelében 
termeléssel, olyan erőforrások felhasználásával, amelyek nem versenyeznek az 
élelmiszerekével, a szállításból eredő költségek és hatások csökkentésével, kis 
energiafelhasználással, kevesebb vízfogyasztással, a hulladékok hasznosításával. 
 

 Egészségesebb élelmiszerek, amelyek olyan állatoktól származnak, amik kapcsolatban álltak 
a környezettel, kint nevelkedtek és mozogtak, jobb a zsírsav-összetételük. 
 

 Biztonságosabb élelmiszerek: A helyi termelés azt eredményezi, hogy ezek az élelmiszerek 
sokkal függetlenebbek a piaci ingadozásoktól és az időszakos körülményektől, ezért mindig 
elérhetőek lesznek az emberek számára. 
 

 Az élelmiszerek, amelyek hozzájárulnak a gazdasági körforgáshoz: A maradványokat is 
hasznosítják a legelők termőképességének javításához és a talaj képes megkötni a szén-
dioxidot (a klímaváltozás elleni küzdelemben is fontos). Ebben az értelemben a fogyasztásuk 
is alacsonyabb, mivel a juhok a növényi maradványokat nagyon jól hasznosítják. 

 



 

 

 

 

 2.1. Multifunkcionalitás 

A termelési funkciója mellett az alacsony erőforrás-igényű legeltetetésnek 
multifunkcionális szerepe is van az élelmiszerek, nyersanyagok és a természetes 
erőforrások fenntartható használatával. Emellett még pozitív gazdasági hatásai is 
vannak. Számos előnyt generál, mint például a biológiai sokféleség megőrzése, a 
mezőgazdasági területek és a környezeti kockázat megelőzése (erdőtüzek), stb. 
Mindemellett előnye még a társadalmi kockázat megelőzése azáltal, hogy gazdasági 
tevékenységet tart fenn vidéken. 

 2.2. Kisebb verseny az élelmiszerekkel 

Az egyoldalú gabonafogyasztó állatokkal (sertés, baromfi) szemben, az anyajuhoknak 
kevesebb az abraktakarmány igényük, így kevésbé versenyeznek az élelmiszer-
előállításhoz szükséges erőforrásokért (például a gabonanövények), ami még 
fontosabb, ha figyelembe vesszük a világ növekvő élelmiszer-igényét. Ezt a kérdést 
központinak lehet tekinteni és megkülönböztetőnek az extenzív állatállományhoz 
képest. 

 2.3. Hatékonysággal és fenntarthatósággal kapcsolatos kötelezettségek 

Összességében, a juhtartás kevésbé intenzív, mint bármely más állattartási rendszer. 
Kevésbé hatékony is, mivel kevesebb húst állítanak elő egy egységnyi felhasznált 
erőforrásra vetítve. Azonban a húst nagyobb önellátással és alacsonyabb környezeti 
terheléssel állítják elő, ami nagyobb megújulást és környezeti fenntarthatóságot 
eredményez. 

 2.4. Takarmány, egészség és jóléti modell: a legelőn tartott állat húsának fogyasztása 

A szakértők szerint egyrészt a húsfogyasztás csökkentése, másrészt a magasabb 
minőségű hús fogyasztása ajánlott. Ennek az ajánlásnak is megfelel a legeltetett állatok 
húsa, mivel a legeltetés által előállított hús némileg eltár a zárt tartásúaktól. Az 
élelmiszer „természetesebb” és maradványmentes, így egészségesebb, emellett 
állatjóléti szempontból is kedvezőbb. 
 

  

2. Négy elmélet, amely megerősíti a termelés fenntartható 
természetét 



 

 

 

 

 
A célcsoport számára megfogalmazott kampány üzenetek:  

 Báránycsülök a tűz megelőzéséért 

 Bárányborda szeletek a vidéki környezet gondozásáért  

 Hamburgerek a klímaváltozás megállításáért  

 Grillezett hús a biológiai sokféleség elősegítéséért  

 
Érvek, amelyeken a fenti üzenetek alapulnak: 

 Báránycsülök az erdő- és bozóttüzek megelőzéséért 

 Bárányborda szeletek a vidéki környezet gondozásáért (beleértve a biológiai sokféleséget) 

 Hamburger a szén-dioxid talajban történő tárolásáért   

 Grillezett hús a mezőgazdasági tájak védelméért  

Az üzenetek a javasolt kommunikációs vonalak szerint:  

 3.1. Tűzmegelőzés 

 A juhok azt a vegetációt legelik le, amely felhalmozódik a legelőkön és a dombokon, ezáltal 
csökkentik az éghető anyag mennyiségét erdő- vagy bozóttűz esetén. 

 A legeltetés tisztán tartja az ösvényeket, erdőket, mezőket és bokrokat, amellyel könnyebb 
hozzáférést biztosít a tűzoltók számára katasztrófa esetén. 

 A gondozott legelőkön kevesebb az erdő- és bozóttűz. 

 A juhászok helyismeretének köszönhetően, a tűzoltók általi vízvételi helyek ismerete is nagyon 
hasznos a tűz elleni védelemben. 

 Vannak olyan területek és projektek (mint például a RAPCA Andalúziában), ahol a kormány 
juhászokat bérel fel, hogy legeltessék a tűzgátakat, ezzel hozzájárulnak a tüzek megelőzéséhez 
és az elterjedésük megakadályozásához. 

 A juhnyájak a tarlót és az aratás utáni maradványokat is lelegelik, tehát helyettesíthető lenne 
például a tarlóégetés is, mivel eltüntetnék az éghető anyagokat a mezőgazdasági területekről. 
Ezzel is segítenek megelőzni az erdőtüzeket. 

 

 

3. Új szeletelési módok és a fenntarthatóság: A kiválasztott 
kommunikációs vonalak 



 

 

 3. 2. Törődés a vidéki környezettel 

 A legeltetés olyan tevékenység, amely a juhász folyamatos jelenlétét igényli. Ez biztosítja, hogy 
az állatok mindig védve és biztonságban élnek. 

 A juhok hasznosítják a tarlót az aratás után, melynek egy részét visszajuttatják a talajba, ezáltal 
segítik a talajerő visszapótlást is. 

 A juhászok fenntartják a kutakat és itatóvályúkat, az ösvényeket, a hidakat, az ólakat és számos 
létesítményt, amelyet megőrzünk az emlékezetünkben és értéket jelentenek a földjeinken. 

 Mivel a juhok a gyenge minőségű növényi rostokat is hasznosítják, az ország számos területén 
kizárólagos alternatívái a területek hasznosításának, különösen a hegyeken és a félszáraz 
területeken, ahol ők jelentik az egyedüli fenntartható primer termelési tevékenységet.  

 A legeltetés egy multifunkcionális tevékenység, amely nem csak a hús- és rostelőállítást segíti 
elő, hanem számos más termék termeléséhez is hozzájárul, például a gyümölcsök, a méz és a 
gomba, támogatva ezzel a környezet egészének gazdaságát. 

 3.3. A klímaváltozás megállítása 

 A legelők a leghatékonyabb területek a szén-dioxid tárolására, amely így kötött formában 
marad a talajszerkezetben hosszú ideig. De természetesen a legelők függnek az állatoktól is, 
amelyek legelik azokat. 

 A fűfélék, a levelek és a növényi rostok közvetlenül a legelőn történő elfogyasztásával a juhok 
csökkentik azokat a klímára negatívan ható tényezőket, amelyek az elszállításukból és 
takarmánnyá történő előállításukból keletkeznének.  

 A juhok legeltetése hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek a fák, a mezők és a dombok, 
javítva a szén-dioxid tároló képességüket, ezáltal jótékony hatással vannak a klímára is, mivel 
azok árnyékot, párát és frissességet nyújtanak. 

 A tarló és növényi maradvány legeltetése révén szintén csökkentik a gázkibocsátást, mivel 
ezáltal elkerülhető az üvegházhatást növelő égetés. 

 3. 4. A biológiai sokféleség elősegítése 

 A spanyol területek ősidők óta történő legeltetése révén, mára a legelő állatállományhoz 
közvetlenül köthető biológiai sokféleség társul. 

 Számos emblematikus faj, mint például a keselyű, a farkas, az Ibériai hiúz vagy a sas, csak ilyen 
legelőkön fordulnak elő. 

 A kecskék és juhok által legelt területek, és a számos vadon élő állat is hozzájárul a biológiai 
sokféleség magasabb szintjéhez. A biológiai sokféleség magasabb az olyan területeken, 
amelyeket legeltetnek. 

 Számos, az Európai Unió által védett értékes terület függ az extenzív állatállománytól és a 
megőrzésük miatt legeltetik azokat. A legeltetési művelet hiányában ezek a területek elveszítik 
az ökológiai értéküknek egy jelentős részét. 



 

 

o A kaszált legelők, amelyeket juhokkal legeltetnek, növelik a termőképességét. 

o A hegyi ösvények és legelők, amelyek gazdagsága függ a nyájaktól. 

o A fás legelők és hegyek. 

o Azok a területek, ahol juhok legelnek, sokkal gazdagabbak pillangókban, bogarakban 
és más állatokban a nem legeltetettekhez képest.   

 A juhok és kecskék, a növények elfogyasztásával és a talaj trágyázásával, segítenek a 
kiegyensúlyozott fanövekedésben, valamint a legeltetett erdők fenntarthatóságnak 
javításában. 

 

 

 



 

 

 

 

 4.1.  Tűzmegelőzés 

 Spanyolországban a 8 000 000 juh és a több, mint 600 000 kecske egy év alatt körülbelül 1,5 
millió hektárnyi erdőt és bozótot képes tűzveszélynek kevésbé kitetté tenni.  
  

 Egy húshasznú juh- és/vagy kecskenyáj fenn tud tartani 90 és 2 500 hektárnyi legelőt és 
erdőt, amely átlagosan közel 900 hektárt jelent. Azonban Magyarországon csak korlátozottan 
engedik be legelni a juhokat, az erdők legeltetésére korlátozottan van lehetőség. 
 

 Ha ezeket a területeket kiválasztjuk, mint tűzgátakat, akkor jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a tüzek számának csökkentéséhez. 
 

 Egy felnőtt juh naponta 2-3 kg szárazanyagot fogyaszt el, még akkor is, ha a bokrok aránya 
kevesebb, mivel ekkor a juhok még a fás növényeket is elfogyasztják.  

 4.2. A vidéki környezet és a transzhumáló pásztorkodás 

 A transzhumálás a vándorpásztorkodás évszakhoz kötött, kétlegelős típusa. Elsősorban ott 
alakult ki, ahol a népesség legfőbb foglalkozása továbbra is a juhászkodás maradt, de a 
megnövekedett állatállományt az adott község legelői már nem tudták ellátni elég élelemmel. 
Ennek alapján a nyájat tavasztól őszig a hegyi legelőkön, ősztől tavaszig pedig a lakott 
területekhez közel tartották. Az ilyen vándorló juhászkodás Magyarország területén megszűnt, 
azonban más helyeken már csak az anyajuh tartásnál alkalmazzák. 
 

 Spanyolországban ez a vándorló pásztorkodás élő örökség. Amellett, hogy hozzájárult sok 
spanyol terület kulturális identitásának formálásához, egy gazdag kulturális és etnográfiai 
örökség is, amely jelen van a különböző ünnepekben és a tradíciókban, valamint a 
gasztronómiában és az építészetben is. 
 

 A szájhagyomány, a népművészet és a hagyományos legeltetési módok a szokásjogok 
keretében szintén részei ennek a transzhumán kultúrának. Ez a tevékenység segített 
továbbvinni azt a távoli területekre is.  

 
 4.3. A klímaváltozás megállítása 

Az aktív és gazdag legelők – amelyek kialakítása és fenntartása csak megfelelő legeltetéssel 
érhető el – nagyon fontosak a szén-dioxid megkötésében és eltávolításában.  

4. Helyzetelemzés. Szakmai és tudományos adatok az üzenetek 
alátámasztására 



 

 

 4.4. A biológiai sokféleség elősegítése 

Az Európai Unióban a természetes élőhelyek legalább 10%-a Spanyolországban van jelen, 
amelyek megőrzése erősen függ a legeltetéstől, és majdnem 57%-ukat az extenzíven tartott 
állatok tartják karban. A kecskék és juhok jelenléte így meghatározó az érintett területek 
közel 70%-ának megőrzésében. A jelenleg nyilvántartott mintegy 800 000 ha gyepterületből 
alig 150 000 hektárt hasznosítanak juhokkal.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Téma GYENGE PONT VÁLASZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Fenntarthatóság 
 
 
 
 
 

-  Nem lenne teljesen korrekt azt 
mondani, hogy a „juhhús 
fenntartható”, mivel a fenntarthatóság 
koncepcióját egy tevékenység egészére 
kell alkalmazni (mezőgazdaság, 
állatállomány, stb.).   

 
 
-  A “juhhús termelés” sem teljesen 
korrekt kifejezés, mivel a 
mezőgazdasági rendszerek hatással 
vannak a környezetre is (de más 
fenntarthatósági pillérekre is: 
társadalmi és/vagy gazdasági 
pillérekre). 

 

- A juhtenyésztés sokkal fenntarthatóbb, 
mint más ipari jellegű állattenyésztési 
ágazat, különös tekintettel a környezeti 
szempontokra. 
 
- Nagyon fontos szerepük van a 
tájhasznosításban, a környezet 
fenntartásában és a vidéki lakosság 
megtartásában, sokkal fontosabb, mint 
más állattenyésztési ágazatnak. 
 
- Az extenzivitás (külterjesség), ami alatt 
azt értjük, hogy egy olyan legeltetés 
valósul meg, amely alkalmazkodik az 
erőforrásokhoz és a fogyóeszköz-igénye 
(víz, gépek, üzemanyag, műtrágyák, 
növényvédőszerek, stb.) kevesebb negatív 
hatást generál és több környezeti előnye 
van, mint az intenzív rendszereknek a 
juhtenyésztéssel összehasonlítva.  

 
 
 
5. 2. Globális 
fenntarthatósági 
vízió 
 
 
 
 
 
 

- Ha a fenntarthatóságról beszélünk, 
akkor gyakran CSAK a környezeti 
fenntarthatóságra gondolunk. Azonban 
a fenntarthatóságnak gazdasági, 
környezeti és társadalmi aspektusai is 
vannak. 
 
- Annak ellenére, hogy a legextenzívebb 
állattartási rendszereket 
általánosságban sokkal 
fenntarthatóbbnak tartják, sokszor a 
környezeti és gazdasági célok állnak 
egymással szemben. 
 

- Az agrár-környezetvédelmi stratégiáknak 
figyelembe kellene venniük azokat a 
környezeti előnyöket is, amelyek az 
extenzív rendszerekből erednek és 
kompenzálni kellene azokat társadalmi 
stratégiákkal (hegyvidéki infrastrukturális 
támogatások) és gazdasági stratégiákkal 
(támogatás az ökoszisztéma 
szolgáltatásokhoz), hogy biztosítsák 
ezeknek a termelési rendszereknek a 
fenntarthatóságát az egész társadalom 
számára (tenyésztők és a társadalom többi 
tagja számára) időben és térben egyaránt 
(a jelenlegi és a jövő generációi számára).     

 
 
 
 
 

- A legnyilvánvalóbb gyenge pontja a 
kérődző állatoknak az üvegházhatású 
gázok kibocsátása, amelyek 
hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. 
 

- A szén-dioxid lábnyom 
számszerűsítésének témája 
ellentmondásos és még mindig 
tudományos viták folynak erről (a 
funkcionalitását illetően). 
 

5. Gyenge pontok és ellenérvek  



 

 

 
 
 
 
5. 3. Klímaváltozás 
 
 
 
 
 
 

- A kérődzők gázt (metán) bocsátanak ki 
a kérődzés során, amely nem fordul elő 
az együregű gyomrú állatoknál, például 
a sertés és a baromfi esetében. 
Továbbá, a kibocsátás nagyobb része (a 
kérődzőktől eredő és a velük 
kapcsolatos mezőgazdasági 
tevékenységekkel) sokkal inkább az 
extenzív rendszerekre jellemző az 
intenzív rendszerekkel szemben a 
termelés típusa miatt. 
 
 
- Vagyis, ha változó mennyiségű 
üvegházhatású gázt rendelünk egy 
egységre vetítve, például egy kiló 
húsra, akkor az extenzív rendszerek 
veszítenek. 

- A fenntarthatóság teljes elemzéséhez 
figyelembe kellene venni a negatív 
hatásokat (olyan kibocsátások, amelyek 
hozzájárulnak a klímaváltozáshoz) és a 
pozitívokat is (biológiai sokféleség, táj, 
vízfogyasztás, stb.), hogy meghatározzuk a 
költségek és előnyök nettó egyenlegét. 
 
- A „klímaváltozás lelassítása” helyett 
inkább arról kellene beszélni, hogy 
milyen szerepük van a legelőknek a szén-
dioxid megkötésében és a talajban 
tárolásában a termőföldekkel szemben, 
és globális szinten majdnem olyan 
fontosak, mint az erdők; és a talaj 
megfelelő tápanyag-utánpótlásáról, amely 
elengedhetetlen a kibocsátás 
csökkentéséhez és a talaj szén-dioxid 
megkötő képességének növeléséhez. A juh 
legelőn való tartása alapvetően hozzájárul 
a megfelelő szén-dioxid körforgáshoz és a 
talajerő visszapótláshoz és talajélet 
fenntartásához.  

 
5. 4. Erdőtüzek 
 
 
 

- Habár a legeltetés csökkenti a 
biomassza mennyiségét, ami a tüzek 
előfordulását illeti, a „mezőgazdasági 
gyakorlatok” és az „állattartási 
gyakorlatok” az elsődleges okozói a 
szándékos és hanyagságból eredő 
tüzeknek (33,95% illetve 19,97% a 
2004-2013 közötti évtizedben). 
 
- A legelő állatok számának növelése, 
hogy csökkenteni lehessen ezt a hatást, 
olyan nagy, hogy manapság ez nem 
lenne reális.  

- Az extenzív tenyésztők és juhászok 
nagyon fontos feladatot látnak el a 
dombok és hegyek őrzését illetően. 
 
- Szükség van egy olyan stratégiára, amely 
a vidékfejlesztést sokkal átfogóbban 
tervezi meg a tenyésztők igényeit 
figyelembe véve. 
 
- Ha a legeltetést azokra az érzékeny, 
tűznek leginkább kitett területekre 
koncentráljuk, ott a tűz előfordulása és 
eloltása jelentős lehet. 
Bár a megelőzendő erdőtüzek hazánkban 
nincsenek, de a mediterrán országokban 
rendkívüli fontossággal bírnak. 

 
5. 5. Tenyésztés 
 
 
 

- A tenyésztési rendszer nem különbözik 
nagyban más állatok tenyésztésétől. 
 
- Spanyolországban a bárányokat 
istállózzák és takarmányon hizlalják. Ez 
egy kritikus szempont, mivel ezek azok 
az állatok, amelyeket végül emberi 
fogyasztásra szánnak.  
  

- Habár a bárányokat intenzíven hizlalják, 
a teljes hasznosítási rendszer a terület 
extenzív használatát foglalja magában. 
 
 



 

 

 
5.6. Biológiai 
sokféleség, talaj és 
ökoszisztémák  

- A mezőgazdasági tevékenységhez 
számos negatív környezeti hatást 
társítanak, mint például a talajveszteség 
és a biológiai sokféleség: mindkettő 
közvetlenül az állatállomány miatt 
(túlzott legeltetés) és közvetett okokból 
erednek (gépek, növényvédőszerek 
használata a takarmánytermelő 
területeken). 

- Az állattenyésztés környezeti hatásai, 
akár pozitívak vagy negatívak, nem 
magának a tevékenységnek köszönhetőek, 
hanem annak az ökoszisztémába történő 
integrálásából erednek.  
 

 
 

 

 
 

 6. 1.  A kérődző állatok CO2 kibocsátása (klímaváltozás):  

A mezőgazdasági szektor összességében körülbelül Magyarország CO2 kibocsátásának 
12,5%-át teszi ki, az EU-ban ez az arány 10,3%. Ez a kibocsátás többek között a következőkből 
áll: az állatok belső fermentációja, trágyakezelés, termőföld és tarlóégetés. Ezen belül a 
juhtenyésztés kibocsátása 9%-ot jelent.  
 
Az Európai Unió 2050-re vonatkozó szén-dioxiddal és versenyképes gazdasággal kapcsolatos térképe 
szerint (MAPAMA) az üvegházhatású gázkibocsátást 80%-kal kellene csökkenteni az 1990-es szinthez 
képest; amihez 2020-ra 20%-os, 2030-ra 40%-os és 2040-re 60%-os csökkenést szükséges elérni. (Az 
ábra elérhető itt: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_hu). Azonban a bázis 
referenciaévhez képest (1990) az üvegházhatású gázok kibocsátása 15%-kal nőtt. 
Az egész mezőgazdasági szektor azt célozta meg, hogy csökkentik az egyéb kibocsátásokat 42-49%-ra 
2050-re az 1990-es szinthez képest. Azonban eddig 2015-ben a teljes CO2-kibocsátás 4,3%-kal 
magasabb, mint 2014-ben és 1,7%-kal magasabb, mint a bázisévben. 
   

 6.2. Biológiai sokféleség:  

Az EU 2020-as biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiája egyike a hat azon stratégiának, 
amelynek végső célja, hogy megállítsa a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma degradálódását. 
Magába foglalja a mezőgazdasági fenntarthatóságot, az erdészetet és halászatot is. 
 
A mezőgazdasági stratégia célkitűzései a következők: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
intézkedéseket növelni a legelők, szántóföldek és állandó gabonanövények mezőgazdasági területein 
amennyire csak lehet a KAP keretei által, hogy biztosítsuk a biológiai sokféleség megőrzését és hogy 

6. Egyéb fontos érvek 

 



 

 

mérhetően növeljük a mezőgazdaságtól függő vagy általa érintett fajok és élőhelyek jelenleg 
megőrzött állapotát, ezáltal hozzájárulva a fenntarthatóság növeléséhez (CE, 2011b). 

 6.3. Körkörös gazdaság: 

Napjainkban Spanyolország egy spanyol körkörös gazdasági stratégiát valósít meg, hogy felgyorsítsa az 
átmenetet a jelenlegi lineáris gazdasági modellről a körkörös gazdaságra, párhuzamosan az EU-val, 
annak érdekében, hogy csökkentsék a feleslegek termelését amennyire csak lehet és hasznosítsák 
azokat a hulladékokat, amelyeknek a keletkezését nem lehetett elkerülni, figyelembe véve a biológiai 
és a technológiai körforgást is.  
 
Az agrár-élelmiszeripari szektor kiemelt terület az Európai Bizottság akciótervében, mivel becslések 
szerint 88 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe évente az Európai Unióban, ami a környezeti és 
energetikai költségeket hozzászámolva 143 000 millió euró veszteséget jelent (MAPAMA, 2018). 
 
A MAPAMA (2018) által készített stratégiatervezet szerint az élelmiszerrel kapcsolatban a spanyol 
2017-2020-as biogazdasági stratégia („több élelmiszer, kevesebb pazarlás”) azt célozza meg, hogy 
csökkentse az élelmiszerhulladékokat és elősegítse a felelős és hatékony fogyasztási technikákat. 
Továbbá támogatják a transzparenciát, a dialógust és a koordinációt az élelmiszerlánc szereplői között. 
A bioélelmiszer-termelést továbbra is támogatják.  
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