
Lantmännens kommentarer till rapporten 

”Lantmännen välkomnar Swedwatch rapport och att den viktiga sojafrågan åter sätts i fokus. För att 
minska den svenska livsmedelskonsumtionens negativa påverkan på miljön och sociala villkor krävs 
ett brett engagemang. Det räcker inte med engagemang från den svenska produktionen, som 
tillsammans med bland annat Nederländerna och Schweiz ligger långt fram i en internationell 
jämförelse. I dagsläget är en stor och ökande del av de animaliska produkter vi konsumerar i Sverige 
importerade och därför måste även de aktörerna bli tydligare i hur de tänker sig ta ansvar för den soja 
som gått åt för att producera de importerade produkterna. Lantmännen stödjer därför Swedwatch 
slutsatser om behovet av ett bredare engagemang och agerande i sojafrågan krävs för att minska den 
svenska konsumtionens negativa fotavtryck i Sydamerika.  

Det är också glädjande att Swedwatch lyfter fram att Lantmännen är på rätt väg och även redovisar 
delar av det vi arbetat med sedan den förra rapporten. Samtidigt är det viktig att konstatera precis som 
Swedwatch gör, att det är en komplex fråga som kräver fortsatt hårt arbete för att fortsätta utvecklas i 
rätt riktning. 

Det gäller till exempel frågan om användning av bekämpningsmedel som diskuterades i samband med 
förra rapporten 2010 och användningen av i Europa förbjudna bekämpningsmedel som tex parakvat i 
den Brasilianska sojaproduktionen. I Rapporten konstateras det att reglering av bekämpningsmedel 
håller på att skärpas men att det idag saknas praktiska möjligheter att helt undvika att just parakvat har 
använts i odlingen. Där krävs fortsatt arbete med att påverka utvecklingen av certifieringssystem. 
Lantmännen kommer bidra i den arbetsgrupp inom RTRS som ska se över bekämpningsmedelskraven 
inför nästa revidering. Samtidigt är det inte säkert att just parakvat är det största problemet i 
sojaodlingen, även om det stått i centrum för den svenska diskussionen. I rapporten lyfter bland annat 
Christel Cederberg från SIK fram den höga totala bekämpningsmedelsanvändningen, drivet av en hög 
intensitet och ensidiga växtföljder som ett växande problem.   

Det krävs ett globalt perspektiv på sojafrågan när man utvärderar olika strategier för fortsatt arbete. 
För Lantmännen är det viktigt att både ta ansvar för den sojaimporten som vi själva står för och 
samtidigt bidra på bästa sätt till en utveckling på det globala planet eftersom sojafrågan inte kan lösas 
med enbart svenska insatser.  

Det är viktigt att förstå att den soja som importeras till Sverige är en väldigt liten del av den globala 
produktionen. Den kan i sig inte göra någon märkbar skillnad vare sig för det stora kollektivet 
sydamerikanska sojabönder, skydd av biologisk mångfald eller minskning av 
bekämpningsmedelsanvändning. Däremot kan vi som liten, men proaktiv aktör fungera som inspiratör 
och gott exempel på att det går att redan idag konkret agera för en mer ansvarsfullt producerad soja. 
Det visar inte minst Lantmännen senaste samarbete med IDH som är ett resultat av den position 
Lantmännen i har tagit i sojafrågan. Läs mer om det samarbetet på: http://lantmannen.com/sv/press--
media/Nyheter-och-pressmeddelanden/Lantmannen-paskyndar-utveckling-av-certifierad-soja/. 

Parallellt med engagemanget för att utveckla sojaproduktionen, arbetar Lantmännen ständigt med att 
utveckla alternativ till den importerade soja. Dranken från etanolproduktionen i Norrköping ersätter 
redan idag betydande mängder soja och intensivt utvecklingsarbete pågår för att kunna öka 
användningen ytterligare och därmed minska beroendet av soja. Lantmännen erbjuder 
också marknaden ett sojafritt fodersortiment inom våra ”Nära-sortiment” vilket gör det möjligt att 
utfordra nötkreatur redan idag helt utan soja. 

Läs mer om Lantmännens arbete med sojafrågan och hur vi arbetare med de rekommendationer som 
Swedwatch ger i rapporten på www.lantmannen.com. 

Claes Johansson, Chef hållbar utveckling Lantmännen 
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