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Fler aktörer måste engagera sig för en hållbar sojaproduktion 
Produktionen av soja i Brasilien leder fortfarande till allvarliga skador på miljön och kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Samtidigt visar en ny rapport från Swedwatch och Latinamerikagrupperna 
att Lantmännen, Svenska Foder och Denofa, som importerar soja till svenska djurbönder, har 
utvecklat sitt hållbarhetsarbete. Men för en hållbar sojaproduktion krävs att även handeln 
engagerar sig och ställer krav på ansvarsfullt producerad soja.  

En stor del kött, ägg och mejeriprodukter som vi konsumerar i Sverige kommer från djur som fötts 
upp på foder gjord av brasiliansk soja. Sojaodlingarna expanderar i rekordtakt i Brasilien vilket leder 
till avskogning och stora utsläpp av växthusgaser. På plantagerna förekommer slavliknande arbete 
och bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU. 

Problemen i den brasilianska sojaproduktionen uppmärksammades 2010 i rapporten ”Mer kött och 
soja – mindre regnskog”. Uppföljningen ”Mera soja – mindre mångfald” visar nu att företagen som 
importerar soja till Sverige har utvecklat sitt hållbarhetsarbete. 

- Kontrollen av hur sojan produceras har förbättrats och företagen jobbar mer aktivt med 
problemen. Men trots det går det inte att komma ifrån att sojaodling inte är hållbar som den 
ser ut idag, säger Swedwatchs kanslichef Viveka Risberg.  

Lantmännen har infört oberoende leverantörskontroller i Brasilien och har ökat sina inköp av 
certifierad soja. Men de tar fortfarande in cirka 20 procent icke-certifierad soja vilket medför större 
risker för brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring i leverantörsleden. Svenska Foder och 
Denofa saknar uppförandekoder och använder sig inte av oberoende kontrollörer. De svenska 
aktörerna rekommenderas att använda sig av certifieringarna Pro Terra och RTRS men samtidigt 
lyssna till kritiken mot certifieringarna och engagera sig i förbättringsarbetet av certifieringarna.  

Swedwatch och Latinamerikagrupperna riktar nu också rekommendationer till de största 
livsmedelskedjorna Axfood, ICA, Coop och Bergendahslgruppen att se över hur mycket soja de har i 
sina produkter. De bör också ställa krav på att alla leverantörer av kött- och mejeriprodukter 
använder sig av soja som antingen är certifierad eller kommer från kooperativ som odlar hållbart. 

- De svenska aktörerna bör verka för att kriterierna skärps bland annat när det gäller förbud mot 
giftiga bekämpningsmedel, säger Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna. 

 
För mer information kontakta: 
Swedwatch:  
Malena Wåhlin, rapportförfattare, tel 08-602 89 85 eller Viveka Risberg, kanslichef 070-494 07 17 

Latinamerikagrupperna: Francisco Contreras 070-795 38 42 


