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Svenska Foders strategi för 

proteinförsörjning 
 
 • Varför köper Sverige soja från Brasilien? 

• Vår självförsörjningsgrad på protein 
• Varför används så mycket sojamjöl? 
• Alternativa proteinfodermedel 
• Goda förutsättning för inhemskt protein 
• Sammanfattning 



Ökad intresse för inhemsk 
proteinförsörjning 

• Närproducerat är ”inne” 
• Klimatdebatten har satt fokus på långa transporter 

av foderråvaror 
• Skövling av regnskog i Sydamerika och Sydostasien 

påverkar klimatet, naturen och befolkningen  mycket 
negativt 

• Sojaodlingen i Brasilien, med speciell inriktning på 
bekämpningsmedel har fått stort media-utrymme. 

• Ökat intresse för ekologisk animalieproduktion 



Varför köper Sverige soja från Brasilien? 

• GMO-soja började odlas kommersiellt i slutet av 90-talet. 
• Svensk Mjölk inför GMO-förbud på foderråvaror till mjölkkor 
• GMO var vid den tidpunkten förbjuden i Brasilien. 

Brasiliensoja = GMO-fri soja 
• Illegal odling av GMO-soja i södra Brasilien ökar 

”Norra” Brasiliensoja = GMO-fri soja 
• 2005 tillåter Brasilien GMO-soja. Odlingen ökar och flyttar 

norrut.     Ökade särhållningskostnader 
    Ersättning till konventionella sojaodlare  
• Premien för GMO-frihet stiger till 40-50 US$ /ton. Svensk 

Mjölk, Svensk Fågel, Svenska Ägg accepterar nivån 
• Maj 2013: premien för GMO-frihet stiger till ca 80 US$ /ton.  
• Debatten om GMO-frihetens mervärde har tagit fart. 

 



Förbjud ”Fulsojan” 
…men ta inte bort sojamjöl generellt 

• Det finns god tillgång på soja som är certifierad för 
hållbarhet.  

• Hänsyn tas till klimat, miljö, arbets- och sociala 
förhållande 

• ProTerra: GMO-fri och Hållbar  
• RTRS: Hållbar 

 



Var kommer Svenska Foders 
sojamjöl ifrån? 

• Vi köper idag all sojamjöl från Denofa A/S i Norge 
• 100 % av sojan är GMO-fri 
• 100 % av sojan är salmonellafri 
• Ursprunget på sojabönorna är Brasilien och 

Kanada 
• Nästan100 % av Brasiliensojan är ProTerra-

certifierad 
• Denofa A/S och Svenska Foder är medlemmar i 

RTRS 



Proteinkällor i europeiskt foder 
Totala proteinanvändningen Protein av europeiskt ursprung 

EU’s självförsörjningsgrad på protein är bara 28% 



Råvaruförbrukning i Sverige 2010 
Industri-tillverkat foder 

    ton  % rp ton rp  % 
Rapsfrö    23 712 18     4 268  
Rapskaka    45 348 30   13 604  
Rapsmjöl  240 427 33   73 341 
         97 213 42 
Sojabönor    17 672 36     6 362 
Sojamjöl  229 668 47 103 359 
Sojaproteinkonc.     2 423 60        827 
       115 760 48 
Ärtor     10 241 22     2 267   
Åkerböna      5 695 27     1 538   
           3 804   2 



Vad påverkar råvaruförbrukningen? 
I foderindustrin, och även hos hemmablandare 

tas tillverkningsrecepten fram med hjälp av 
ett optimeringsprogram som tar hänsyn till: 

1. Råvarornas näringsinnehåll 
2. Tillgängliga volymer för respektive råvara 
3. Min- och max-inblandningar i respektive 

recept 
4. Råvarornas pris 





Vad händer om sojamjölet blir 50 öre 
billigare per kg? 

• Sojamjölet blir mer konkurrenskraftigt mot 
alternativa proteinråvaror. 

• Sojamjöl och palmkärnexpeller ökar kraftigt och i 
synnerhet i foder till nötkreatur. 

• Inblandningen av rapskaka, rapsmjöl, Expro och 
drank minskar kraftigt. 

• Konkurrenskraften för ärter, åkerbönor minskar 



Varför använder vi så mycket sojamjöl? 

Mycket bra protein-fodermedel 
• Hög proteinhalt 
• Bra proteinkvalitet 
• Smakligt 
• Få begränsningar 
• Oftast prisvärt 



Anti Nutrionella Faktorer, ANF, 
begränsar användningen till foder 

Sojaböna Trypsinhibitorer  Värmebehandling 
Ärter  Tanniner, glukosider 
Åkerböna Tanniner, glukosider, vicin och convicin 
Lupiner Alkaloider, tanniner, saponiner 
Vicker Cyanogena glukosider  
Lin  Linamarin   Värmebehandling 
Raps  Erukasyra, glukosinolater 

Sortskillnader = Förädlingspotential 



Alternativ till sojamjöl - 1 

Högvärdiga alternativ, men ej realistiska på 
grund av pris, tillgång eller lagstiftning 

• Fiskmjöl 
• Mjölkprotein 
• Potatisprotein 
• Köttmjöl 



Alternativ till sojamjöl - 2 

     % rp  
• Solroskaka  28 Kan vara intressant 
• Palmkärnsexpeller 16 Låg proteinhalt 
• Drank   32 Tveksam framtid 
• Majsgluten  59 För dyrt 
 



Odlingen av raps kan öka! 

1980  170 tusen hektar 
2001    44 tusen hektar 
2011  100 tusen hektar 
 
Men… 
Ersätter framför allt import från Östersjöområdet 
 



Odlingen av baljväxter borde öka! 

Lönsam odling för växtodlare med dagens priser 
Ännu mer lönsamt med förfrukts-värdet inräknat 
Priset på kväve lär stiga i framtiden 
Än viktigare med omväxlingsgrödor för friskare grödor (DON!) 
 
Men… 
Fortfarande fördomar om odlingssvårigheter 
Svalnande intresse med stigande spannmålspriser 
 



Raps 
Dubbellåga sorter: 
Eurukasyra <1% 
Glukosinolater < 25 µmol/g 
 från 2013 <18 µmol/g 
Hybridsorter högt innehåll!! 
Glukosinolaterna begränsar 

användningen till enkel-
magade djur 

Bra aminosyrasammansätt-
ning som kompletterar balj-
växterna väl 



Ärter 
• Trivs bäst på varma jordar 
• Proteinhalten 19-22 % 
• Högt innehåll av den 

viktiga aminosyran lysin 
• Dagens vitblommiga sorter 

har få begränsningar och 
god smaklighet 

• Kan användas med mer än 
20% till slaktgrisar 
 



Åkerböna 
• Trivs bäst på lite styvare 

jordar 
• Proteinhalt 27-34% 
• Vitblommiga sorter 

passar till alla djurslag. 
•  Brokblommiga sorter 

avkastar bättre, men 
passar bäst till idisslare 



Lupiner 
• Trivs på lite lättare jordar 
• Hög proteinhalt 35-40% 
• Blå, smalbladig lupin (L. 

augustifolius) aktuell för 
vårt klimat 

• Sötlupiner (lågt innehåll av 
ANF) kan användas till alla 
djurslag i förhållandevis hög 
inblandning  

• Extra intressant i ekologisk 
odling 



Vi är köpare av baljväxter!!! 

• Vi betalar 40-50 kr mer per 100 kg än för 
foderkorn 

• Vi tar in ärter och åkerböna i såväl skörd 
som eftersäsong i Åhus, Hällekis och 
Västerlösa samt ytterligare 8 lagerställen 

• Vi tar in ärter i Tågarp på eftersäsong 
• Vi tar in lupiner på eftersäsong 
 



Vallfoder 
Viktigaste proteinkällan till mjölkkor 

• Satsa på vallar med hög baljväxtandel 
• Satsa på ”intensiva” vallblandningar som är 

gjorda för flera skördar 
   Högre näringsvärde 
   Bättre ekonomi  
Men… 
Ökar behovet av svårlösligt protein med bra 

aminosyrakvalitet 
  



Grisar har inget behov av 
protein. De har behov av 
vissa aminosyror. 

Om det är brist på en livs-
viktig aminosyra så 
hjälper det inte att höja 
en annan aminosyra 

Vissa aminosyror finns 
som syntetiska. Andra 
fås via goda proteinkällor 

AminoBalan
s 



Essentiella aminosyror 
Essentiell = livsnödvändig. Djuret kan ej tillverka det själv 
Semi-essentiell = Djuret kan tillverka det men ej tillräckligt 
LYS Lysin  Finns syntetiskt sedan länge   
MET Metionin Finns syntetiskt sedan länge   
CYS Cystein 
TRE Treonin  Finns syntetiskt sedan länge   
TRY Tryptofan Finns syntetiskt, billigare idag   
VAL Valine  Finns syntetiskt, snart billigare(?)   
ISO  Isoleucin       
LEU Leucin        
FEN Fenylanin 
TYR Tyrosin 
HIS  Histidin        
ARG Arginin 



Vad tror vi om framtiden -1 
• Sojamjöl fortfarande den viktigaste proteinkällan 
• Certifierad soja är OK 
• Tillåter vi GMO-råvaror i Sverige så ökar sojans 

konkurrenskraft ytterligare 
• Få svenska konsumenter av livsmedel betalar extra för att 

proteinfodret till djur är närproducerat 
• Alternativa proteinfodermedel måste därför vara prisvärda 

för att öka i omfattning! Men… 
• Förutsättningarna för mer närproducerat protein är goda 
• Omväxlingsgrödor får allt större betydelse i växtodlingen 
• Växtförädlingen måste fokusera på att få ner halten Anti-

Nutritionella Faktorer, ANF i proteingrödorna. 



Vad tror vi om framtiden –2 
• Rapsodlingen kommer att öka. 
• Lupiner, åkerbönor och ärtor är alla intressanta för 

foderindustrin till ett värde som bör göra odlingen intressant 
• Baljväxter är mer värda i foder till grisar och fjäderfä än till 

nötkreatur 
• Kobonden” bör i första hand fokusera på en proteinrik vall av 

hög kvalitet, eller eventuellt samensilering med baljväxter 
och spannmål. 

• I takt med att syntetiska aminosyror blir billigare minskar 
behovet av proteinfodermedel. 

• På sikt kan protein från insekter, maskar, alger mm bli 
intressanta foderråvaror. 
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