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Förord
Debatten om globaliseringens baksidor har varit intensiv de senaste åren. Såväl
klimatförändringarna som matkrisen har stått i fokus. Undertecknade organisationer är engagerade i klimatfrågan såväl som i frågan om en miljömässigt och
socialt hållbar utveckling i utvecklingsländer. Vi vill med denna rapport bidra till
debatten genom att sammanställa information om konsekvenserna av produktionen av nötkött och soja i Brasilien och granska svenska importföretags agerande. Vi hoppas på detta sätt kunna påskynda arbetet för att förbättra villkoren
i produktionen av soja och nötkött, både socialt och miljömässigt, och fördjupa
debatten om behovet av alternativa utvecklingsstrategier.
Soja är i sig inte en problematisk produkt. Det är skalan i produktionen som
skapar problem. De storskaliga monokulturerna och det intensiva användandet
av kemikalier leder till stora och negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och för livsmiljön för lokalbefolkningen. Boskapsuppfödningen täcker 80
procent av all skövlad regnskog i Amazonas och är därmed en bidragande orsak
till Brasiliens enorma utsläpp av växthusgaser.
Förutom de aspekter som granskas i rapporten väcker produktionen av soja och
nötkött för export till Sverige flera viktiga frågeställningar som handlar om dess
påverkan på livsmedelstryggheten och konsekvenser på de lokala och nationella
marknaderna i Brasilien. Dessa frågor går med nödvändighet utanför ett enskilt
företags ansvar, men är centrala i diskussionen om Brasiliens och Sveriges
utvecklingsstrategier.

I februari 2010
Francisco Contreras
ordförande
Latinamerikagrupperna

Ellie Cijvat
ordförande
Miljöförbundet Jordens Vänner
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Sammanfattning
Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut
i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare
in i regnskogen. Sojaboomen tog fart 2002 och sedan dess har en savannyta stor
som England odlats upp. Varje år försvinner ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabönorna, mals till mjöl och exporteras. I Sverige används sojamjölet främst i foder
åt kor, kycklingar och grisar. Även efterfrågan på nötkött ökar och sedan mitten
av 1990-talet har exporten ökat sjufaldigt. I Brasiliens regnskog är sojaodling och
boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen.
Sveriges och andra länders soja- och köttimport i Brasilien har ett pris som
denna rapport vill belysa. Många gånger sker produktionen i strid mot såväl Brasiliens egen lagstiftning som internationella konventioner på miljö- och människorättsområdet. Vissa grupper har svårt att försörja sig på grund av brist på mark
för mindre familjejordbruk och förorenade vattendrag. Denna rapport visar att
våra konsumtionsvanor gör skadliga avtryck på en av världens artrikaste savanner, cerradon, och i Amazonas regnskog.

Högt tryck på känsliga naturområden
Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien huggits ned i Brasiliens
regnskog. 2008 satte regeringen upp mål för hur avskogningen skulle reduceras,
bland annat genom att drygt hälften av regnskogen som finns kvar i regionen
Amazônia Legal ska skyddas. Sedan 2005 minskar avskogningstakten, men korruption och bristande myndighetsresurser är faktorer som försvårar arbetet med
att skydda de känsliga naturområdena.
Tio procent av sojan som såldes efter skörden 2008/09 hade odlats på nyskövlad mark i Amazonas. Tre fjärdedelar av den avskogade arealen används idag till
boskapsuppfödning. Efter det att de stora slätterna i centrala Brasilien började
odlas upp på 1960-talet har mer än hälften av den brasilianska cerradon omvandlats till betesmark för boskap och till jordbruksodlingar.
Mato Grosso är en av de delstater där expansionen av boskapsuppfödning och
sojaodlingar har gått snabbast, med stor ödeläggelse av savann och regnskog som
följd. Mellan 1996 och 2006 fördubblades arealen sojaodlingar i delstaten Mato
Grosso. För varje ny hektar savann som odlas med soja uppskattas drygt en ny
hektar boskapsmark röjas, oftast i regnskogen eller i övergången mellan savann
och regnskog. Utöver ödeläggelsen av viktiga ekosystem skapar soja- och nötköttsproduktionen även andra problem:

•

Stora utsläpp av växthusgaser. Visserligen får boskapen beta fritt, vilket
inte alltid är fallet i Europa, men utsläppen från produktionen av brasilianskt
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nötkött är runt 30 till 40 procent högre än nuvarande europeisk produktion,
främst på grund av att metanutsläppen under kreaturens fodersmältning blir
höga per kilo producerat kött eftersom djuren har en hög slaktålder.

•
•

•

Ursprungsfolkens rättigheter kränks. När sojaboomen tog fart i början
på 2000-talet trängdes ursprungsfolk undan från sina traditionella territorier,
med följden att deras kultur hotas och rättigheter kränks.
Allvarliga effekter av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel som förbjuds inom EU används fortfarande i Brasiliens sojaodlingar. Några exempel
är metylparation, endosulfan, metamidofos, karbofuran och parakvat. Brasilien är idag världens största konsument av växtgifter. Samtidigt uppgav var
femte arbetare 2006 att de inte fått tillräcklig information om medlens risker
och om hur man bäst skyddar sig. Brasilianska forskare och fackföreningar
rapporterar att förgiftningsskadorna och antalet cancerfall ökar.
Oacceptabla arbetsförhållanden. En modern form av slaveri förekommer
inom det brasilianska jordbruket och även inom soja- och nötköttsproduktionen. Ett scenario som kritiserats är då undermåliga arbetsförhållanden kombineras med att anställdas rörelsefrihet begränsas genom att de sätts i skuld
(så kallad debt peonage). Det kan handla om att arbetsgivaren medvetet tar
ut orimliga avgifter för boende, mat och arbetskläder vilket gör att arbetarna
får stora skulder och inte kan lämna plantagen eller farmen innan skulderna
betalats av.

Svenska kopplingar till skövling och arbetsmiljöproblem
Brasilien är idag världen största köttexportör och näst största sojaproducent. Den
globala efterfrågan har skapat ett högt tryck på tidigare orörda naturområden.
Varje år importerar Sverige 385 000 ton sojaprodukter och 10 000 ton nötkött
från Brasilien. Den övervägande delen av den soja och det kött som importeras
till Sverige från Brasilien kommer från just Mato Grosso.
Lantmännen och Svenska Foder är störst i Sverige när det gäller sojaimport.
Båda dessa företag importerar en stor del av sojaprodukterna via det norska företaget Denofa. I Sverige används sojan huvudsakligen i foder till kor, kycklingar
och grisar. När det gäller importen av brasilianskt nötkött är North Trade och
Annerstedt Flodin AB störst på den svenska marknaden. De marknadsför kött
under varumärkena Naturkött respektive Flodins.
Swedwatchs undersökning av företagen visar på svenska kopplingar till köttoch sojaleverantörer som historiskt sett har bidragit till regnskogsskövling. Den
norska sojaimportören Denofa började 2004 att handla med Grupo André Maggi
(Amaggi) som stått för en betydande del av sojaexpansionen i Brasilien. Amaggis
eget material visade att företaget, genom att omvandla för mycket skog till jordbruksmark, hade brutit mot brasiliansk skogslagstiftning två år tidigare. Sedan
dess verkar Amaggi ha tvingats till reträtt. Denofa uppger idag att de inte vet när
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Foto: Jan Gilhuis

Avskogning i Xingu.

plantagerna som deras soja kommer från anlades, men försäkrar att de alla ligger
utanför regnskogsområdet Amazonas. Denofa saknar också uppgifter om sina
leverantörers eventuella bieffekter på regnskogen och cerradon sedan 2004.
De svenska köttimportörerna North Trade och Annerstedt Flodin har också
kopplingar till företag som bidragit till olaglig regnskogsavverkning. En av deras
leverantörer har av Greenpeace utpekats som en av de främsta aktörerna bakom
avskogningen. Slakterierna ifråga uppges ha köpt in boskap från gårdar som
bidragit till skövlingen 2008. North Trade tar idag starkt avstånd från boskapsuppfödning i Amazonas regnskog och har inte handlat kött från de utpekade
gårdarna under och efter 2008. Annerstedt Flodin anser sig vara för små för att
kunna lägga sig i och hänvisar till brasilianska myndigheter.
Swedwatchs rapport visar också på arbetsmiljöproblem på samma slakteri som
levererar kött till North Trade i Barra do Garças. North Trade uppger att deras
egen kontroll visat att slakteriet lever upp till lagkraven. Kontraktet med slakteriet kommer dock inte att förlängas. North Trade har bestämt sig för att inte alls
köpa kött från Amazônia Legal för att det blir svårt att kommunicera till konsumenter hur detta kan vara ”regnskogssäkert och uthålligt”.
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Stora skillnader mellan företagens etik- och miljöarbete
Stora skillnader framträder i denna rapport när det gäller vilka krav företagen
ställer på sina leverantörer i Brasilien och hur dessa krav sedan följs upp. Alla
företag som nämnts i denna rapport, utom Svenska Foder, ställer någon form av
miljömässiga krav på sina leverantörer. Denofa, Lantmännen, North Trade och
Annerstedt Flodin ställer även sociala krav. Svenska Foder ställer inga sociala
krav när de gör sina inköp. Annerstedt Flodins krav är inte offentliga.
Denofas krav följs upp av företagets egen personal samt av certifieringen ProTerras eller andra revisorer. Lantmännen kommer att börja kontrollera sina
högriskleverantörer inom kort, medan Svenska Foder helt förlitar sig på sina
affärspartners uppgifter. North Trade besöker slakterierna de köper av en gång
i månaden, medan Annerstedt Flodin inte gör några kontroller. En majoritet av
företagen i denna rapport anlitar inte tredjepartsinspektörer, gör inte oannonserade kontroller eller intervjuer med anställda utanför arbetsplatsen.
Sojaimportörerna köper endast in icke genmodifierad, det vill säga GMO-fri, soja
till Sverige, men i takt med att odlarna strävar efter att effektivisera sin produktion på den mark som återstår och har godkänts har GMO-fri soja blivit allt svårare att få tag i. Genmodifierad soja som är resistent mot vissa växtgifter blir allt
vanligare i Brasilien, vilket bland annat har lett till en kraftig ökning av bekämpningsmedel ute i fält.

Certifieringar och flerpartsinitiativ viktiga verktyg
för att öka hållbarheten
Soja- och nötköttsproduktionens negativa effekter på regnskogen och cerradon,
liksom kränkningar av anställdas och ursprungsfolks rättigheter, har lett till
olika initiativ som syftar till att göra soja- och nötköttsproduktionen mer hållbar.
På sojasidan är certifieringen ProTerra dominerande medan flerpartsinitiativet
Round Table on Responsible Soy (RTRS) är under uppbyggnad. RTRS kritiseras
hårt av vissa miljöorganisationer för att tillåta genmodifierad soja och inte stoppa
monokulturer, medan andra anser att det är viktigt att situationen även på dessa
odlingar förbättras. I dagsläget är Denofa och Lantmännen medlemmar i RTRS.
Denofa kräver dessutom att all soja de köper in ska komma från odlingar som
åtminstone lever upp till ProTerras baskriterier.
Swedwatch och dess medlemsorganisationer tror att sådana initiativ kan fylla
en viktig funktion, som komplement till statliga insatser. Det är dock av stor vikt
att berörda parter (representanter för lokalsamhällen och anställda) involveras
i processen; att de får definiera problemen och föreslå lösningar samt att de ges
rätt till information som miljökonsekvensbedömningar och inspektionsresultat.
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Rekommendationer
Swedwatch, Latinamerikagrupperna och Miljöförbundet Jordens Vänner rekommenderar företagen att:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anta uppförandekoder om detta saknas, eller revidera dem enligt nedan om så
behövs. Uppförandekoderna ska vara offentliga och bör inkluderas i kontrakten så att de får bindande status.
Basera uppförandekoderna på de relevanta internationella konventioner som
nämns i denna rapport, och nationell lagstiftning.
Skriva in försiktighetsprincipen i uppförandekoden. Tydligt är att den brasilianska lagstiftningen är högst otillräcklig vad gäller bekämpningsmedel.
Kontrollera leverantörer och kontrollorgan genom oannonserade besök av
oberoende part och informationsinhämtning från lokalbefolkning, organisationer och fack. Anställda bör intervjuas utanför arbetsplatsen så att de vågar
förmedla eventuell kritik utan att riskera uppsägning.
Offentliggöra resultatet av kontroller och revisioner så att berörda parter och
andra intressenter kan utvärdera företagens arbete. Någon typ av klagomålsmekanismer bör sättas upp för att kanalisera eventuell kritik.
Verka för att öka hållbarheten inom sojaproduktionen i Brasilien, exempelvis
inom ramen för certifieringen ProTerra. Medlemskap i likvärdiga initiativ på
köttsidan bör också främjas.
Enbart göra inköpen från certifierade odlingar i framtiden och säkerställa
sojans och köttets ursprungsområde.
Göra och offentliggöra regelbundna GMO- och kemikalietester av importerad
soja.
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1. Metod
Denna rapport baserar sig på uppgifter från internationell litteratur samt information inhämtad i Sverige och i fält i Brasilien. Efter en första kartläggning av
de olika problemområden som soja- och nötköttsproduktionen medför, samt en
genomgång av svenska importörers officiella dokument, genomfördes en fältstudie i Brasilien under hösten 2009. För Swedwatchs räkning besökte journalisten
Henrik Brandão Jönsson under september delstaten Mato Grosso. Fältstudien
bestod av intervjuer med lokalbefolkning och anställda i ovan nämnda område,
samt intervjuer med forskare, anställda på myndigheter och representanter för
lokala och internationella organisationer som fokuserar på kött- och sojaindustrin. De lokalanställda som inte vill framträda med namn har anonymiserats.
Detta för att förhindra att uppgifter i rapporten drabbar enskilda personer.
När fältstudien var klar genomfördes intervjuer med representanter för de fyra
största svenska importörerna och en norsk. Företrädare för importföretagen har
fått möjlighet att läsa igenom rapporten före publicering och korrigera eventuella
faktafel. Deras slutliga yttranden återfinns i bilaga längst bak i rapporten.
I granskningen av arbetsvillkor och miljöförhållanden i lågkostnadsländer utgår
Swedwatch från företagens egna sociala och/eller miljöriktlinjer om sådana
finns, nationell lagstiftning samt internationella konventioner och ramverk.
I denna rapport har framför allt följande konventioner legat till grund för analys
och rekommendationer: FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ESK), ILO:s åtta kärnkonventioner angående mänskliga rättigheter
i arbetslivet, ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter, FN:s konvention om biologisk mångfald, Rio-deklarationen (inklusive försiktighetsprincipen),
FN:s klimatkonvention, Baselkonventionen, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Global Compacts tio principer.
Fler undersökningar behövs av förhållanden på olika farmer och slakterier som
exporterar till Norden, liksom oberoende granskning av de olika certifieringarnas
effekter i regionen i stort. Representanter för de lokala soja- och slakteriföretagen
är inte intervjuade i denna rapport, inte heller kommer någon representant från
de brasilianska myndigheterna till tals.
Fokus i rapporten har legat på staten Mato Grosso, eftersom merparten av det
kött och den soja som importeras till Sverige kommer därifrån. Övriga brasilianska stater med samma problembild är inte beskrivna här. Inte heller har ekosoja,
som i dagsläget endast odlas av mindre än två procent av världens sojaodlare1,
undersökts i den här rapporten.

1
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Benbrook CM et al (2005)

Begreppet Amazonas innefattar två betydelser; regnskogsområdet (det så kalllade biomet) som sträcker sig över nio länder i Sydamerika, och den brasilianska administrativa enheten Amazônia Legal med nio delstater, däribland Mato
Grosso. Den statistik för produktion och arealer som anges i denna rapport
härrör sig till Amazônia Legal.
Christel Cederberg, forskare på Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (SIK)
har faktagranskat texten. Cederberg hålls dock på inget vis ansvarig för textens
innehåll.
Tack till Henrik Brandão Jönsson för extra faktakoll.
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2. Inledning
Brasiliens regnskog krymper. Odlingarna på savannen tränger boskapsskötseln
allt djupare in i regnskogen som måste röjas för de betande kreaturen.2 Odlingarna på savannen tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen som
måste röjas för de betande kreaturen. Den internationella efterfrågan på både
soja och nötkött är stor, och växer.
I delstaten Mato Grosso, där den största expansionen av sojafälten sker, är följande händelseförlopp vanligt: nötboskap betar på cerradon, Brasiliens savann,
som med sin flacka mark och sitt varma klimat även lämpar sig för sojaodling.
Därför köper sojaodlare marken av boskapsuppfödarna och omvandlar den
till sojafält. Boskapsuppfödarna förflyttar sig då närmare mot eller djupare in i
Amazonas där ny mark köps billigt. Därefter huggs skogen ner för att ge plats åt
ny betesmark. Enligt detta scenario innebär alltså fler sojafält ökad expansion av
boskapskötsel i Amazonas och därmed ökad skövling av regnskogen (fig 1).
Den internationella efterfrågan på både soja och nötkött är stor, och växer. Nötköttsproduktionen har expanderat snabbt de senaste åren och är den viktigaste
drivkraften bakom skövlingen av regnskog.3 Brasilien är, efter USA, världens näst
största nötköttsproducent och sedan mitten av 1990-talet har exporten ökat sjufaldigt vilket gör landet till världens största exportör av nötkött idag. Mellan 1997
och 2006 ökade den totala produktionen från ca 6,4 till 8,6 miljoner ton. Eftersom den inhemska köttkonsumtionen har varit relativt stabil under det senaste
decenniet så har produktionsökningen drivits av ökande efterfrågan av exportmarknader, inte av inhemsk efterfrågan.4
Enligt brasiliansk traditionell praxis krävs det en hektar betesmark per nötkreatur. Det innebär att en medelstor boskapsfarm med tusen djur kräver tusen
hektar mark. Det är lika mycket som 1 400 fotbollsplaner.
Förutom att regnskog skövlas, ödeläggs även cerradons unika savannmiljö när
sojaodlingarna expanderar. Förstörelsen av Amazonas regnskog och cerradon
får negativa konsekvenser för båda dessa ekosystem, för klimatet och för befolkningen som lever i området.

2

Wassenaar T et al. (2007)

3

Margulis S (2004)

4

Cederberg Christel et al. (2009)
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Figur 1: Sojaodlingens indirekta påverkan och boskapsuppfödningens direkta påverkan på regnskogen
och cerradon i Brasilien.
Foto: Greenpeace

Cerradons unika savannmiljö ödeläggs när sojaodlingarna expanderar.
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Karta: Fredrik Karlsson

Källa: Wikimedia.
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Cerradon
Cerrados savanner tillhör de mest artrika i världen. Här finns mer än 7 000 växtarter,
flera av dessa endemiska samt en stor mångfald av fåglar, reptiler och insekter.1
I södra Brasilien är större delen av ytan redan uppodlad, men cerradon erbjuder möjlighet till ytterligare expansion av sojaodlingarna. Cerradons jord och klimat lämpar
sig för sojaodling, och dessutom är arbetskraften billig och savannlandskapet flackt,
vilket gör det lämpligt för mekanisering med stora maskiner. Produktionskostnaderna
på cerradon för soja per hektar tillhör de lägsta i världen.2 Jordbruket på cerradon är
till största delen storskaligt och tungt mekaniserat. Fälten är stora och sammanhängande, vilket underlättar för mekaniserad drift och möjliggör spridning av bekämpningsmedel med flygplan. För att få ett godkännande från naturskyddsmyndigheten
IBAMA måste markägaren låta minst 35 procent av den ursprungliga växtligheten
stå orörd. Hittills har endast 2,2 procent av cerradon skyddats genom skapandet av
reservat.3 Reservaten ligger samlade som större ”öar” i odlingslandskapet. Dessa öar
saknar förbindelser med varandra, vilket är olyckligt ur ekologisk synvinkel. För att
spridningsvägar och livskraftiga populationer av växter och djur ska bibehållas måste
skyddade områden vara sammanlänkade med korridorer av naturlig vegetation.4
1
2
3
4
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Klink C A & Machado R B. (2005)
Goldsmith, Peter, Hirsch, Rodolfo (2006)
Klink C A & Machado R B. (2005)
Ratter m.fl, (1997)

Karta: Fredrik Karlsson

Källa: Wikimedia.
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Amazonas
Området känt som Amazonas omfattar 7 miljoner km², men själva regnskogen har en
yta på 5,5 miljoner km² (drygt 12 gånger Sveriges yta) i nio länder. Över 60 procent av
regnskogen finns i Brasilien. Amazonas regnskog beräknas innehålla 40 000 olika växtarter, över 400 däggdjursarter, cirka 1300 fågelarter, mer än 400 arter groddjur samt
3 000 arter fisk.1 Stora delar av Amazonas regnskog är allvarligt hotad. Enligt WWF i
Brasilien har 20 procent av den ursprungliga skogen försvunnit, och det är boskapsuppfödningen som är den största orsaken till avskogningen.2 Tre fjärdedelar av den
avskogade arealen i brasilianska Amazonas används idag till boskapsuppfödning.3

Amazônia Legal
I Brasilien omfattas Amazonasområdet av Amazônia Legal, en administrativ enhet
som upptar mer än hälften av Brasiliens yta och omfattar delstaterna Mato Grosso,
Rondônia Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins och Maranhão. Amazônia Legal utgörs av ca 5 miljoner km² och av denna yta utgjordes ursprungligen 4
miljoner km² av skog. Till och med år 2003 hade cirka 650 000 km² av denna skog
avverkats, det vill säga drygt 16 procent av arealen.4 Även cerrado finns i territoriet
Amazônia Legal, framför allt i Mato Grosso och Maranhão.
1
2
3
4

Greenpeace (2009) Amazon cattle footprint, Mato Grosso: State of destruction,
Världsnaturfonden, hemsidan
Margulis S (2004)
Fearnside P M. (2005)
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Figur 2: Avskogningen får enorma konsekvenser för människor och miljö, både lokalt och globalt,
såsom förlust av biologisk mångfald, ökade utsläpp av växthusgaser till atmosfären och förstörelse av
ursprungsfolkens livsmiljö.
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Delstaten Mato Grosso. Härifrån kommer merparten av sojan och nötköttet som importeras till Sverige.
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Mato Grosso
Mato Grosso är en av de delstater där expansionen av boskapsuppfödning och sojaodlingar har gått snabbast, med stor ödeläggelse av savann och regnskog som följd.
Enligt Greenpeace har en tredjedel av regnskogen i delstaten redan ödelagts.1 Mellan
1996 och 2006 fördubblades arealen sojaodlingar i delstaten Mato Grosso2, och man
uppskattar att för varje ny hektar savann som odlas med soja röjs drygt en ny hektar
boskapsmark, oftast i regnskogen eller i övergången mellan savann och regnskog.3
Övergångsskogen är betydligt känsligare för skogsbränder än själva regnskogen och
när eld används, för att röja skog för boskapsuppfödning eller sojaodlingar, uppstår
stora skador på ekosystemet. 60 procent av den övergångsskog som till för bara några
decennier sedan täckte den södra och östra delen av gränsen till Amazonas har redan
ödelagts. Merparten av denna skog röjdes ursprungligen för att användas till boskapsuppfödning, men ställs undan för undan om till sojaodling, medan boskapsfarmerna
förflyttas vidare inåt Amazonas.4
1
2
3
4

Greenpeace (2006) s.13
Companhia Nacional de Abastecimiento (Conab), brasilianska ministeriet för jordbruk, djurhållning och försörjning,
(2006)
Dros (2004), s.28.
Agencia Brasil (2003)
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3. Bakgrund
Sojaodlingarna i Brasilien har expanderat stadigt under de senaste 15 åren
(Tabell 1). 2008 odlades soja på cirka 21 miljoner hektar, att jämföra med Sveriges åkerareal som är drygt 2,5 miljoner hektar. Men man räknar med att landet
har kapacitet att utöka odlingarna till över en 100 miljoner hektar, det vill säga
en yta som är dubbelt så stor som hela Sveriges.5

Tabell 1. Sojaodlingens expansion i Brasilien 1992-2008
1992

1997

2002

2007

2008

Produktion milj ton

19,2

26,4

42,8

57,86

59,9

Areal milj ha

9,44

11,5

16,4

20,6

21,3

Källa: FAOSTAT, 2010
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En användbar böna
När olja extraheras ur den proteinrika sojabönan blir cirka 80 procent av bönan
sojamjöl som idag är det viktigaste proteinfodret till enmagade djur samt ofta även
till mjölkkor. Sojaoljan (knappt 20 procent efter extraktion) används först och främst
till ett stort urval livsmedel (till exempel margarin) och kan dessutom omvandlas till
biodiesel och användas inom textilproduktion, i läkemedelsindustrin och för olika
tekniska ändamål. För närvarande odlas soja på drygt 900 000 kvadratkilometer över
hela världen, vilket motsvarar drygt två gånger Sveriges yta. Sojaodlingarna täcker
därmed sex procent av jordens sammanlagda uppodlade yta.1
Den globala exporten av sojabönor och produkterna sojakaka/mjöl och sojaolja domineras av tre länder; Argentina, Brasilien och USA. EU är Brasiliens viktigaste exportmarknad för jordbruksprodukter. Kina blir en allt viktigare importör och är idag den
näst största importören av brasilianska sojabönor.

1

Goldsmith, Peter, Hirsch, Rodolfo (2006)

Den globala efterfrågan på soja ökar stadigt, vilket leder till ett stort tryck på
tidigare orörda naturområden. Sojafabrikerna i Brasilien ägs av 55 olika företag,
men en handfull aktörer dominerar marknaden. Dessa är de nordamerikanska
företagen Bunge, Cargill och ADM samt Coinbra, som är ett dotterföretag till
5
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GEIPOT. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (1999)

Foto: Anders Kristensson

Foto: Wim Goris

T.v: Lastning av soja i hamnen i Santarem. T.h: Väg i Amazonas.

franskägda Louis Dreyfus. Kooperativ som förenar mängder av sojaodlare står
för en knapp tiondel av bearbetningskapaciteten.6
Mellan 1996 och 2006 expanderade arealen soja kraftigt i den stora delstaten
Mato Grosso, som sträcker sig från den centrala savannen på höglandet till regnskogen i Amazonas. För femtio år sedan var delstaten en isolerad del av Brasilien
och hade inte mer än några hundratusen invånare. Industrijordbruket har starkt
bidragit till att Mato Grosso blivit den delstat som har snabbast växande ekonomi
i landet. Idag har delstaten tre miljoner invånare.
Den bristfälliga infrastrukturen i savann- och regnskogsområdena hindrade
länge expansionen av soja, men på senare tid har transportsystemet utvecklats.
Stora infrastrukturprojekt utgör ett allvarligt hot mot miljön i området.7 Den
största expansionen av sojaodlingar inne i själva regnskogsområdet sker runt
staden Santarem vid Amazonasfloden där Cargill anlade en hamn innan en miljökonsekvensbedömning hade färdigställts.8 När den 170 mil långa vägsträckan
mellan Mato Grossos huvudstad Cuiabá och Santarem i delstaten Pará asfalterats, finns en risk att expansionen av sojaodlingar i Amazonas regnskog kraftigt
skjuter i höjden.9
Samtidigt tog regeringen år 2008 beslutet att den genomsnittliga avskogningen
1995–2006 ska reduceras med 80 procent fram till år 2020. Från juli 2005 till
juli 2009 har avskogningen minskat till 36 procent av medelnivån 1995–2006.
En åtgärd för att nå detta mål har varit att utvidga de skyddade områdena i
6

Goldsmith, Peter, Hirsch, Rodolfo (2006)

7

Greenpeace (2006)

8

Greenpeace (2006)

9

Amazon Environmental Research Institute (IPAM) & Amigos da Terra - Amazonas
Brasileira (2004)
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Foto: Anders Kristensson

Amazon-regionen, från 126 till 182 miljoner hektar vilket motsvarar 51 procent
av regionens kvarvarande skog. Brasilien har även gjort federala insatser för
att åtgärda olaglig avverkning och avskogning. Den globala finanskrisen som
har dämpat efterfrågan på jordbruksprodukter har sannolikt också bidragit till
mindre tryck på de känsliga naturområdena.10
Efter Indien har Brasilien den största populationen av nötboskap i världen och
har varit världens största nötköttsexportör sedan 2003. I Brasilien finns cirka 170
miljoner nötkreatur och en tredjedel av dessa finns i Amazônia Legal. I delstaten Mato Grosso finns 11–12 procent av landets boskap.11 De senaste 15 åren har
boskapsuppfödningen i Brasilien förflyttats mer och mer mot Amazonasregionnen.12
I Brasilien görs en grundlig jordbruksräkning ungefär vart tionde år. Mellan
1995 och 2006 ökade arealen betesmark i Amazônia Legal med drygt 10 miljoner hektar medan betesarealen minskade i resten av Brasilien. Det finns cirka
172 miljoner hektar betesmark i Brasilien idag varav drygt 35 procent i Amazônia
Legal. Detta är en kraftig förändring jämfört med 1995 då den totala betesarealen
var 178 miljoner hektar varav mindre än 30 procent fanns i Amazonasregionen13.
10

Nepstad D et al (2009)

11

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), Brasilianska geografi- och
statistikinstitutet (2007)

12

Cederberg Christel et al, SIK, (2009)

13

Cederberg Christel et al. (2009)
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4. Problemområden knutna till sojaoch nötköttsproduktion

4.1 Förstörelse av värdefulla ekosystem
Den brasilianska lagen föreskriver att bönder och boskapsägare måste bevara
80 procent regnskog i Amazonas och 35 procent av den ursprungliga växtligheten inom cerradon. Implementeringen av denna lag uppvisar dock stora brister.
Egendomarna är ofta dåligt markerade, äganderättigheterna till mark oklara och
myndigheternas resurser att kontrollera de uppodlade arealerna knappa. Dessa
brister leder till att viktiga ekosystem ödeläggs:

•
•
•

Ekosystemen förstörs – den ökade avskogningen av Amazonas samt omvandlingen av cerradon till jordbruksmark innebär förstörelse av unika och oersättliga naturvärden vilket strider mot konventionen om biologisk mångfald.
Förorening av mark och vatten – bekämpningsmedel som används inom sojaodlingen läcker ut i vattendragen och förstör vattenkvaliteten och det akvatiska ekosystemet.
Markerosion – när marken omvandlas till odlingsområde och det naturliga
växttäcket försvinner ökar erosionen, vilket får till följd att jorden utarmas
och vattendrag slammar igen.14
FAKTA

Konventionen om biologisk mångfald (Rio-konventionen)
Konventionens mål är att bevara biologisk mångfald, att nyttja dess beståndsdelar
på ett hållbart sätt samt att rättvist fördela den nytta som uppstår vid utnyttjandet
av genetiska resurser. Begreppet biologisk mångfald definieras enligt konventionens
artikel 2 som ”variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung,
inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och
de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom
arter, mellan arter och av ekosystem”.1

1

14

Naturvårdsverket. www.biodiv.se.

Klink C A & Machado R B. (2005)
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4.2 Stora utsläpp av växthusgaser
I FN:s klimatkonvention och i Kyotoprotokollet står att utsläppen av växthusgaser ska stabiliseras och minska. Brasilien ligger på fjärde plats bland de nationer
i världen som släpper ut mest växthusgaser. Avskogning och förändrad markanvändning representerar 75 procent av landets utsläpp.15
Skövlingen av tropiska skogar (inklusive koldioxidavgång från jordar som friläggs
och dräneras vid avskogning) utgjorde 2004 cirka 17 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, att jämföras med transportsektorn som stod för cirka 13
procent av de totala utsläppen.16 Skogen är viktig för att binda kol; skogsområden
världen över binder en och en halv gång så mycket kol som för närvarande finns
i atmosfären.17Amazonasbiomet beräknas binda mellan 80 och 120 miljarder ton
kol.18 Om denna mängd frigörs skulle det uppskattningsvis motsvara 50 gånger
så mycket utsläpp av växthusgaser som hela USA släpper ut på ett år.19
Även djuruppfödningen i sig bidrar till utsläppen av växthusgaser. En mycket
stor del av jordbrukets utsläpp består av metan från nötkreaturens fodersmältning.20 Utsläppen från produktionen av brasilianskt nötkött (och då är utsläppen
från avskogning inte inkluderad) är runt 30 till 40 procent högre än nuvarande
europeisk produktion, främst på grund av att djuren har en hög slaktålder vilket
gör att metanutsläppen blir höga per kilo producerat kött.21
FAKTA

FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet
I klimatkonventionen, antagen i Rio de Janeiro 1992, sägs att det slutliga målet är
att ”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att
mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt”. Klimatkonventionen
är en ramkonvention utan bindande krav på minskade utsläpp.
Kyotoprotokollet slöts 1997 i Japan och har som mål att under åren 2008-2012
minska de årliga globala utsläppen av växthusgaser med 5,2 procent räknat från året
1990. Brasilien ratificerade Kyotoprotokollet år 2002. Landets regering anser dock att
man ska ta hänsyn till industriländernas historiska ansvar när ansvaret för minskade
utsläpp av växthusgaser fördelas.

15

World Resources Institute (2007) Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 4.0.

16

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007)

17

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2000).

18

Saatchi, S.S., et al (2007).

19

World Resources Institute (2008)

20

Rylands, A. B., et al. (2002)

21

Cederberg Christel et al, (2009)
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4.3 Ursprungsfolk och lokalbefolkning trängs undan
Foto: Anders Kristensson

I Amazonas hotas ursprungsfolkens rätt till försörjning och kultur på grund av bland annat avskogning och sojaodling. Deras rättigheter beskrivs i
ILO:s konvention 169. Den omfattade regnskogsavverkning och jordförstöring som på senare år ägt
rum i exempelvis området runt floden Tapajós på
grund av sojaodling har inneburit kraftigt försämrade möjligheter till överlevnad för befolkningen
där. Jaktmarker och odlingsplatser har ödelagts och
vattnet i flodsystemen har förorenats. Ett folk har
protesterat högljutt mot att fiskevattnen förorenas
av bekämpningsmedel som används inom sojaproduktionen i Mato Grossos avskogade områden.22

FAKTA

Ursprungsfolkens lagenliga rättigheter
Brasilien har ratificerat International Labour Organizations (ILO:s) konvention
169, som ger ursprungsfolk rätt till självbestämmande. Konventionen slår fast att
ursprungsfolken ska tillfrågas vid beslut som påverkar dem, främst vid beslut rörande
användning av naturresurser.
ESK-konventionen
Både Brasilien och Sverige har ratificerat FN:s konvention om människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som tillerkänner invånarna rätten till mat,
hälsa, bostad, arbete, utbildning och kultur. När det gäller rätten till mat och försörjning får staten till exempel inte vidta åtgärder som leder till att individer eller grupper
inte längre har möjlighet att försörja sig. Konventionen innebär i praktiken att stater
måste säkerställa att enskilda individer eller företag inte kränker människors rättigheter.

4.4 Besprutning skadar hälsan
Flera medel som är förbjudna i Sverige och inom EU på grund av att de är förenade med stora hälso- och miljörisker används fortfarande på sojaodlingar i
Brasilien. I strid med ILO:s konvention om säkerhet och hälsa i jordbruket, förvärras problemen av bristande skyddsutrustningar och utbildning till anställda
på plantagerna. I dag beräknas jordbruket i delstaten Mato Grosso använda upp
till 100 miljoner kilo gifter om året. Enligt en forskningsrapport har den ökande
användningen av bekämpningsmedel fått antalet cancerfall i Mato Grosso att
skjuta i höjden. 23
22

Sveriges ambassad, Brasilien (2008)

23

Wanderlei A. Pignati, Jorge M. H. Machado, (2007)
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Anställdas rätt till hälsa
FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt ILO:s
konvention 184 om säkerhet och hälsa i jordbruket betonar anställdas rätt till hälsa.1
Den senare slår fast arbetsgivarens skyldighet att garantera att anställdas hälsa inte
skadas under arbetet. De ska utföra riskutvärderingar, utbilda anställda i hälsa och
säkerhet och förse dem med begripliga instruktioner. Anställda har rätt till information och konsultation om risker. De ges rätt att delta i översynen och utse representanter för dessa frågor. Tillfälligt anställda ska ges samma skydd som fast anställd
personal. Särskild hänsyn ska tas till gravida och ammande kvinnor och deras reproduktiva hälsa. Stater som ratificerar konventionen åtar sig bland annat att utföra
inspektioner och myndigheterna ska ges tillräckliga medel att utföra detta arbete.
Sverige har, till skillnad från Brasilien, ratificerat konventionen.
1

ILO:s konvention 184.

4.5 Slavliknande arbetsförhållanden
Brasilianska lantarbetare har ofta löner och arbetsvillkor som strider mot landets
lagstiftning eller FN-organisationens International Labour Organisations (ILO:s)
konventioner. 2009 motsvarade minimilönen i Brasilien knappt 2 000 svenska
kronor i månaden.24 Det förekommer förhållanden som lokalt definieras som en
form av modernt slaveri (se vidare i faktarutan nedan om Brasiliens definition),
då undermåliga arbetsförhållanden kombineras med att anställdas rörelsefrihet
begränsas genom att de sätts i skuld (så kallad debt peonage). Det kan handla om
att arbetsgivaren medvetet tar ut orimliga avgifter för boende, mat och arbetskläder vilket gör att arbetarna får stora skulder och inte kan lämna plantagen eller
farmen innan skulderna betalats av.
Slavliknande arbetsförhållanden är vanligast förekommande i landets norra och
nordöstra delar i delstaterna Mato Grosso, Maranhão och Bahia. Det är vanligast
på boskapsfarmer men förekommer också inom sojasektorn. Där är det främst
vid röjning av ny mark och i hanteringen av bekämpningsmedel som denna typ
av arbetskraft utnyttjas. När väl en sojaodling är i drift är produktionen ofta högmekaniserad.25
Mellan åren 1996 och 2007 rapporterade katolska kyrkans bondeorganisation
(CPT) fler än 50 000 fall av slavarbete inom landets jordbrukssektor. Mellan åren
1995 och 2007 befriades nära 29 000 människor som arbetade under slavliknande villkor på 1 913 lantegendomar vid statligt utförda kontroller. Till arbetare
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Rapportens fältstudie utfördes under 2009. Sedan januari 2010 är minimilönen 510reais
(BRL) vilket motsvarar cirka 2 260 svenska kronor.
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som arbetat under denna typ av förhållanden betalades motsvarande 170 miljoner svenska kronor ut som ersättning för outbetalda löner.26
2005 lanserades en landsomfattande överenskommelse med syftet att utrota
användandet av slavarbete. Överenskommelsen innebär att undertecknarna
förbinder sig att inte bedriva någon verksamhet med anknytning till de lantegendomar som avslöjats med slavarbetare under de statliga inspektionerna, och som
därmed satts upp på en svart lista. Initiativet kom från ILO och överenskommelsen undertecknades av fler än 130 företag som tillsammans representerade
20 procent av Brasiliens BNP. Bland dem som undertecknat överenskommelsen
återfinns bland andra företagen ADM, Grupo Amaggi, Bunge, Caramuru and
Cargill. Enligt Dutch Soy Coalition, en nederländsk paraplyorganisation som
fokuserar på sojaplantagernas negativa konsekvenser, har dock både Bunge och
Caramuru and Cargill gjort inköp som bryter mot överenskommelsen efter det att
de skrev på.27
FAKTA

Definitionerna av tvångs- och slavarbete
Brasilien ratificerade ILO:s konventioner som förbjuder tvångsarbete redan 1957 och
1965, men olika former av tvångsarbete förekommer fortfarande i landet.1 Konvention nr 29 (art 2:1) definierar tvångsarbete som ”arbete som utkrävs av en person
under hot om straff och som personen i fråga inte frivilligt har ställt sig till förfogande
för”. Slaveri är en form av tvångsarbete där människor ses som någon annans egendom och inte ges rätt att lämna denne, att säga nej till arbete eller få lön. Företeelsen
förbjuds i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
som Brasilien skrev under 1992.2 ILO:s kontor i landet har beslutat använda termen
slavarbete istället för tvångsarbete och argumenterar enligt följande:
”Varje typ av tvångsarbete är nedvärderande men det motsatta gäller inte alltid.
Frihet är den variabel som skiljer koncepten från varandra. När vi talar om slavarbete
menar vi brott som begränsar arbetares rörelsefrihet. Detta kan ske på fyra sätt:
genom kvarhållande av dokument id-handlingar t ex], närvaro av beväpnade chefer
eller mellanhänder som hotar liv, genom skuldslaveri eller på grund av att egendomens geografiskt avlägsna belägenhet gör det omöjligt att fly.”3
1
2
3

ILO:s konvention nr 29 och 105.
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 8.
Swedwatchs översättning av International Labour Organisation (ILO) Combating Forced Labour in Brazil, projektdokument senast uppdaterats 5 april 2005.
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5. ”Det är en grön öken.
Det finns bara soja.”
Foto: Greenpeace

Sojaodlingarna breder ut sig.

– Jag minns hur grenarna rispade lasten. Man fick hålla koll på vilddjuren längs
vägen, säger lastbilschauffören Joacyr Pascali och styr mot siloanläggningen som
snabbt fyller hans lastbil med fyrtio ton sojabönor.28
Lasten ska han transportera till en hamn i södra Brasilien, ett avstånd på 240
mil. Resan brukar ta sex dagar, om det inte regnar. I hamnstaden Paranágua
lastas sojabönorna på fartyg och skeppas sedan över Atlanten för att nå Europa
och Kina.
– Det är en lång resa. Men vad ska jag göra? Jag måste betala av på lastbilen,
säger den 49-årige lastbilschauffören.
När Joacyr Pascali kom med sina föräldrar till Mato Grosso i slutet av sjuttiotalet
var regnskogen orörd längs den grusväg som militärregimen byggt för att integrera Amazonas med övriga landet. När vägen asfalterades i slutet av åttiotalet
öppnade den upp för den största migrationsvåg som landet upplevt sedan indu28

26

Intervju i Sinop, 2007-04-26.

strialiseringen. Hundratusentals jordbrukare från det utvecklade södra Brasilien
migrerade till Mato Grosso och etablerade nybyggarsamhällen längs den asfalterade delen av riksvägen BR-163, även kallad Rodovia da Soja, Sojavägen.
– Det har blivit som en enda stor grön öken här. Det finns bara soja. Ska vi köpa
vanliga grönsaker får vi importera från São Paulo som ligger flera hundra mil
söderut. Det som oroar mig mest är alla växtgifterna de använder. Balansen i
naturen har ändrats. På kvällen kan jag knappt se vägen för alla svärmar av skalbaggar som samlas kring strålkastarna. Så var det inte för bara några år sedan.
Enligt det brasilianska miljödepartementet har nästan hälften av savannens yta
förvandlats till jordbruksmark de senaste 50 åren.29 De senaste åren har ödeläggelsen ökat markant. Framför allt på grund av den expanderande sojaindustrin.
– Många fokuserar på skövlingen av regnskogen och glömmer bort savannen.
Den förstörs i tysthet, vilket kanske är den värsta miljökatastrofen hittills i Brasilien, säger Karin Kaechele, biolog och samordnare för miljöorganisationen ICV,
Instituto Centro da Vida.30
Enligt henne är situationen så allvarlig att ICV, den äldsta miljöorganisationen
i Mato Grosso, har begärt att miljödepartementet även måste satellitövervaka
savannen.
Sedan sojaboomen tog fart 2002 har en savannyta stor som England odlats upp.
Enligt en färsk rapport som det brasilianska naturvårdsverket IBAMA presenterat försvinner varje år ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta
större än Halland, Blekinge och Skåne.31
– De vi kallar sojabaronerna brukar skämta om att det måste vara Gud som
gett dem savannen. Ingen annanstans i världen finns det en plats mer lämpad
för sojaodling. Arbetskraften är billig. Klimatet är perfekt. Jorden är bördig och
marken är plan som en landningsbana. Deras skördetröskor skördar i högsta hastighet, berättar Karin Kaechele.
Enligt brasiliansk lagstiftning måste markägare vars egendomar överskrider
tusen hektar på savannen genomföra en miljökonsekvensbeskrivning.32 I den
ska markägaren bland annat redogöra för hur marken planeras och berätta hur
vattenförsörjningen ska lösas. Minst 35 procent av den ursprungliga växtligheten
måste stå orörd, och markägaren får inte heller hugga ned skog och växtlighet
som ligger i närheten av vattendrag eller sjöar.
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Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska miljödepartementet, (2009)
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Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska miljödepartementet, (2009)
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Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, brasilianska konstitutionen,
Título VIII- Capítulo VI “Do Meio ambiente”, art. 225 § 1º, IV
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En del producenter, som det världsledande sojaföretaget Amaggi, har efter stark
kritik lovat att inte omvandla mer mark till odling. Miljöorganisationerna är
dock skeptiska till sådana löften och menar att det generellt sett är få företag som
följer lagstiftningen. Biologen och miljöorganisationsrepresentanten Karin Kaechele menar att företagen antingen delar upp sin mark på olika bolag eller så tar
de chansen och riskerar böterna som naturvårdsmyndigheten utfärdar.
– Det är ett spel för galleriet. Sojaproducenterna döms varje år till böter, men
betalar aldrig. De anlitar skickliga advokater som överklagar och så mals deras
processer långsamt inom rättsväsendet, säger Karin Kaechele.

5.1 Ursprungsfolkens kultur hotas
På femtiotalet levde ett trettiotal ursprungsfolk i Mato Grosso, enligt sin kultur
och sina traditioner. När militärregimen började intressera sig för Mato Grosso
på sextiotalet delade de ut gratis mark till invånarna i södra Brasilien. Jordbrukarna strömmade in i delstaten och inledde arbetet med att omvandla skogen
till jordbruksmark. I början fanns det så mycket mark att jordbrukarna och
ursprungsfolken kunde leva var för sig. Men när sojaboomen slog till i början av
2000-talet pressades ursprungsfolken undan.
– I dag finns det sojaplantager som använder mark som tillhör ursprungsfolkens
lagstadgade territorier. Det är väldigt allvarligt, säger Gilberto Viera dos Santos
på Conselho Indigenista Missonário, CIMI, Brasiliens främsta organisation för
ursprungsfolk.33
Han menar att expansionen av soja gör att ursprungsfolkens kultur hotas. Ofta
ger situationen upphov till svårlösta konflikter.
– I ett av territorierna bestämde sig en del av folket för att samarbeta med sojaodlarna, berättar han. En tredjedel av folkgruppen lät sojaodlarna skövla marken
inom territoriet. Resten var emot. Det ledde till interna strider. Till slut fick den
statliga myndigheten gripa in och medla.
Ett annat exempel är paresifolket i reservatet Paresi i Mato Grosso. De har blivit
sojaodlare på heltid.
– Inom en generation kommer gemenskapen hos folket att vara upplöst, hävdar
Gilberto Viera dos Santos på organisationen CIMI.
Brasiliens största territorium för ursprungsfolk heter Xingu och ligger i Mato
Grosso. Det upptar en yta nästan lika stor som Belgien och delas mellan fjorton
olika ursprungsfolk. Totalt lever nästan 6 000 människor kring floden Xingu och
dess biflöden. Huvudnäringen är fiske. Den senaste tiden har även deras marker
33
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hotats. Sojaodlare har börjat avverka skog inom territoriets gränser. När organisationen CIMI senast flög in i territoriet klagade ursprungsfolken på att det blivit
svårare att skaffa mat, och att fisket blivit sämre. Ursprungsfolkens rätt till försörjning och mat försvåras, enligt CIMI, och anledningen är att skövlingen håller
på att förstöra floderna. När träden fälls försvinner rötterna som binder jordtäcket. Under regnperioden forslar vattnet med sig den torra jorden till floderna.
Sandbankar uppstår på flodbottnarna och vattendragen blir grundare. Under
torrperioden är floderna inte farbara.
– Människorna i området blir isolerade under torrperioden. Deras kanoter
grundstöter. Även fiskens beteende förändras. De får svårare att föröka sig och
lämnar bifloderna för att söka sig till huvudflödet, berättar Gilberto Viera dos
Santos.
Det som oroar invånarna mest just nu är de nya vattenkraftverken som Blairo
Maggis nya bolag Maggi Energia S/A vill bygga. Bolaget har redan dämt upp två
floder och ska nu ge sig på ytterligare tre floder i delstaten. Tanken är att bolaget
ska producera energi till försäljning på den nationella marknaden. Hittills har
Maggi Energia och andra investerare byggt eller fått tillstånd att bygga 29 vattenkraftverk i Mato Grosso. Ytterligare 56 vattenkraftverk väntar på tillstånd.34 Även
detta hotar ursprungsfolkens rätt till sin kultur och försörjning, menar CIMI.
– De ser regionen som en outnyttjad resurs som de ska göra pengar på. Att
miljön, marken och människorna blir lidande bryr de sig inte om, menar chefen
för CIMI:s kontor i Cuiabá.

5.2 Genmodifierad böna ger stora skördar
För att få sojaodlingarna att generera vinst gäller det att plantera stora arealer som är lätta att skörda. Marken måste vara helt plan så att skördetröskorna
snabbt kan avverka fälten. Bekämpningsmedel används framför allt för att spruta
bort ogräs som konkurrerar med sojabönan om ljus och näring. Förr i tiden
besprutades fälten endast tre gånger; före sådd, när sojabönorna var mogna och
en sista gång, inför skörden, för att bladdöda sojaplantorna. Besprutades odlingarna mer riskerade sojabönan att dö av gifterna.
Monsanto har utvecklat en genmodifierad sojaböna som är resistent mot den
aktiva substansen glyfosat (Roundup). I praktiken kan odlarna bespruta sojan i
stort sett hur mycket som helst när glyfosatresistenta sorter odlas; ogräset dör
och sojaskörden maximeras. För vissa andra genmodifierade
genmodifierade sorter kan motsatsen gälla; de är mer tåliga mot angrepp och kräver därmed mindre besprutning.
GMO som förädlats för att tåla mer ogräsmedel kan dock tekniskt sett besprutas
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Sveriges inställning till GMO
Sverige har inget generellt förbud mot odling av genmodifierade grödor eller import
och användning av livsmedel och foder med GMO. Användningen är dock omgärdad av en rad regler.1 Tillstånd krävs från rätt myndighet och det finns också krav på
märkning vid försäljning. Ingen kommersiell odling av GMO förekommer än så länge
i Sverige, utan bara försöksodlingar. Beslut om kommersiell odling fattas på EU-nivå
efter omröstning bland medlemsstaterna. Hittills har EU endast godkänt en gröda för
kommersiell odling som används i praktiken, en insektsresistent majssort som dock
inte odlas i Sverige eftersom insekten i fråga inte är ett problem här.2
Svenska miljöorganisationer, som Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet Jordens
Vänner och Världsnaturfonden, argumenterar mot utsättning av GMO i miljön. De
åberopar försiktighetsprincipen och pekar på att man idag vet för lite om de långsiktiga hälso- och miljöeffekterna av GMO.3 Naturskyddsföreningen efterlyser ett förbud
mot utveckling och användning av herbicidtoleranta grödor, som Roundup Ready,
eftersom de enligt Naturskyddsföreningen bidrar till ökad användning av bekämpningsmedel och minskar den biologiska mångfalden.4

1

2

3

4

EU:s medlemstater har strävat efter att harmonisera lagstiftningen om GMO inom unionen. Följande ramverk reglerar
GMO-användningen i Sverige: EU-direktivet om avsiktlig utsättning av GMO i miljön (2001:18), EU:s förordning om
spårbarhet och märkning av GMO (18:30/2003) och EU:s förordning om gentekniskt modifierade livsmedel och
foder (18:29/2003). Förordningarna är direkt tillämpliga i Sverige medan direktivet införlivats i svenska miljöbalken
(1998:108) och förordningen om utsättning av genmodifierade organismer i miljön (2002:10:86). Utöver detta har Sverige skapat vissa nationella regler för att komplettera EU-lagstiftningen, genom förordningen om försiktighetsåtgärder
vid odling och transport mm av genmodifierade grödor (2007:273) samt ett tillägg i miljöbalken (kap 13, paragraf 10)
som kräver att särskilda etiska hänsyn tas vid användning av GMO. Källa: Staffan Eklöf på Jordbruksverkets växtodlingsenhet, 15 jan 2010.
Informationen bygger på intervju med Staffan Eklöf på Jordbruksverkets växtodlingsenhet, 15 jan 2010 samt Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoochklimat/genteknikgmo.4.2399437f11fd
570e67580001825.html - nedladdad 2010-01-15.
Försiktighetsprincipen består av olika delar, såsom utredning i förväg, förebyggande åtgärder och omvänd bevisbörda.
Dessa har byggts in i miljöbalken. Miljöbalken (2 kap paragraf 3) bygger till exempel in principen om förebyggande
åtgärder på följande sätt: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön”.
Naturskyddsföreningens hemsida.

mer än de icke genmodifierade varianterna utan att ta skada. En återhållande
faktor är att bekämpningsmedel är dyra.35
Vid en omröstning 2004 förbjöd kongressens ledamöter genmodifierade organismer, så kallade GMO-grödor, i Brasilien. Förbudet sågs som en seger för
miljödepartementet som för första gången lyckades besegra det inflytelserika
jordbruksdepartementet. Kongressen gav även naturvårdsmyndigheten IBAMA
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Roundup-soja.

vetorätt i frågan och beslutade att IBAMA skulle inleda en ordentlig miljöstudie
om GMO.
Beslutet sågs som en stor förlust för Monsanto och industrijordbruket som uppsökte regeringens minister för vetenskap och teknik. Jordbruksindustrin ville att
ministern inkluderade frågan om genmodifierade grödor i lagförslaget om cellforskning. Eftersom cellforskning inte tangerar miljö och natur skulle Monsanto
på så sätt undvika naturvårdsmyndighetens vetorätt. Lagen presenterades som
ett stöd för folk som föds med kroniska sjukdomar och skulle ge ”frihet och
självständighet åt vetenskapen”.36 En av paragraferna innehöll klartecken för en
kommersialisering av genmodifierade organismer. Den 2 mars 2005 antog kongressen den nya lagen.
Brasilien har nu blivit ett av de länder där de genmodifierade sojaodlingarna
breder ut sig snabbast. 2008 odlades 14,2 miljoner hektar Roundup Ready-soja
i Brasilien vilket motsvarar hälften av sojaarealen i landet.37 I Argentina har
utvecklingen gått ännu snabbare. Redan 2002 täckte Roundup Ready-sojan 99
procent av landets sojaarealer.38
Övergången från konventionella till genmodifierade sojaplantor som är glyfosatresistenta har, precis som hos konkurrenten Argentina, bidragit till att använ-
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dandet av bekämpningsmedel skjutit i höjden.39 Enligt det federala universitetet i
Mato Grosso (UFMT), har användningen tredubblats.40 För tio år sedan använde
jordbruket 32 miljoner kilo bekämpningsmedel. I dag beräknas användningen
uppgå till 100 miljoner kilo gifter om året. Om man delar upp det på Mato Grossos landsbygdsbefolkning innebär det 682 kilo bekämpningsmedel per person
om året.41
Wanderlei A. Pignati är forskare i folkhälsofrågor vid UFMT och ansvarig för
forskningsrapporten.
– Användandet av gifterna har fullständigt skenat i väg. Tidigare besprutades
fälten tre gånger. I dag när sojaplantorna genmodifierats är de resistenta mot gifterna och besprutas upp till sex gånger per skörd. En fördubbling, säger han.42
2002 omsatte marknaden för bekämpningsmedel 14 miljarder kronor i Brasilien.
Sex år senare, 2008, omsatte marknaden för växtgifter över 50 miljarder kronor.
Det är mer än vad USA lägger på bekämpningsmedel per år och gör Brasilien till
världens största konsument av växtgifter.43
Många bekämpningsmedel som används i Brasilien är förbjudna i Sverige och
inom EU. Det farligaste ämnet är metylparathion, som framför allt finns i pesticider som används inom bomullsproduktion men också förekommer inom sojaodling. Världshälsoorganisationen, WHO, klassar metylparation som ”extremt
riskabelt”.44 Ämnet är förbjudet inom EU på grund av sin akuta giftighet, men i
Brasilien är det fortfarande tillåtet. Vanliga symptom vid felaktig användning är
yrsel och huvudvärk.45
Andra ämnen som är förbjudna inom EU men tillåtna inom brasiliansk sojaproduktion är parakvat, endosulfan, karbofuran och metamidofos.46 Parakvat
förbjöds i Sverige 1983 och efter att Sverige överklagade EU-kommissionens
beslut 2003 att tillåta ämnet inom unionen får inte medlet användas inom EU.47
Vid normal användning innebär parakvat en relativt låg hälsorisk, men det kan
leda till döden genom att lungorna förstörs om det sväljs eller kommer i kontakt
med huden i koncentrerad form. Risken för olycksfall är särskilt stor i länder där
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”Användandet av gifterna har fullständigt skenat i väg”, säger forskaren Wanderlei A. Pignati.

skyddsutrustningar ofta är bristfälliga, och informationen om bekämpningsmedlens risker är dålig generellt.48
Endosulfan är riskabelt både för människor och miljö och beskrivs av Kemikalieinspektionen som giftigt vid hudkontakt och förtäring och mycket giftigt för
vattenlevande organismer.49 Karbofuran är också förenat med stora risker. Felaktig hantering kan leda till illamående, yrsel och andningssvårigheter. Ämnet är
mycket giftigt för bland annat däggdjur, fåglar, fiskar och ryggradslösa djur som
kommer i kontakt med medlet. Försök på råttor som utsatts för medlet visade på
minskad chans för att avkomman överlever.50 Metamidofos kan leda till illamående, yrsel och förvirring vid felaktig användning. Omfattande exponering, vid
till exempel olyckor och större läckor, kan ge dödlig utgång.51 Metamidofos, karbofuran och metylparation ingår i Rotterdamkonventionen.52
48
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Rotterdamkonventionen om hantering av förhandsgodkännande för vissa farliga
kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel trädde i kraft den 24 februari
2004. Konventionen har som mål att fördela ansvaret för hälso- och miljörisker mellan
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5.3 Cancerfallen ökar
Brasilianska hälsovårdsmyndigheten klassar följande växtgifter som cancerframkallande: cyhexatin, acefat, metylparation och triclorfon. Samma myndighet anser också att växtgifterna parakvat, endosulfan, metamidofos, karbofuran,
abamectin, fosmet och phorat är farliga för människan.53
Enligt Wanderlei A Pignatis forskningsrapport har den ökande användningen
av bekämpningsmedel fått antalet cancerfall i Mato Grosso att skjuta i höjden.
1998 registrerade sjukvården 3 155 patienter med cancer. Sju år senare, år 2005,
registrerade vården 9 097 cancerfall i delstaten. Även när det gäller barn födda
med missbildningar har det skett en ökning. 1998 föddes 378 barn med någon
typ av missbildning. År 2005 föddes 914 missbildade barn. Problemen som
beskrivs kan ha många orsaker men Pignatis forskargrupp anser att det finns en
stark koppling till användningen av bekämpningsmedel i delstaten.
Pignatis senaste uppgifter är från 2007 då han lyckades få ut försäljningsstatistiken från firmorna som säljer bekämpningsmedel i Mato Grosso. Under det året
såldes 86 miljoner kilo växtgifter i delstaten.
Värst drabbade av bekämpningsmedlen är arbetarna på fältet. En av tusentals
som jobbar direkt med gifterna i Mato Grosso är Felipe Lyszkowski. Han är 21 år
och kommer från delstaten Rio Grande do Sul. Precis som många andra europeiska ättlingar i södra Brasilien har han migrerat till Mato Grosso för att få jobb
inom sojaindustrin. Han bor i ett enkelt hus som han och hans flickvän byggt i
utkanten av sojastaden Campo Verde. Den staden grundades 1988 och är i dag en
av de kommuner som använder mest bekämpningsmedel per invånare i Brasilien.
– Jag praktiserade ett halvår på en plantage här. Men jag fick aldrig någon fast
anställning. Så jag åkte hem igen. Efter tre månader ringde förmannen. Det fanns
en ledig plats. Jag skulle få jobb med att blanda bekämpningsmedlet, berättar
Felipe.54
Företaget han fick jobb på heter Bom Futuro och ägs av Eraí Maggi. Han är
den näst största så kallade sojabaronen i Brasilien och kusin till Blairo Maggi.
Nyhetsbyrån Bloombergs rapporterar att företaget planterat över 200 000 hektar
soja till skörden 2010.55
Felipe, som nu jobbat i ett år med att blanda bekämpningsmedel, berättar att det
ofta är nyanställda, som han själv, som får uppdraget att blanda gifterna. Många
av de äldre undviker arbetsuppgiften eftersom de sett sina kollegor drabbas av
förgiftningsskador.
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Foto: Henrik Brandão Jönsson

Mayara är orolig för sin pojkvän Felipe Lyszkowski som blandar bekämpningsmedel.

– Jag ber honom varje dag att vara försiktig. Även om skyddsutrustningen är
obekväm så måste han använda den, säger hans flickvän Mayara.
Mayara kommer från en fattig familj i Mato Grosso och har själv upplevt hur
skadorna drabbar arbetarna inom sojaindustrin. Hennes mammas man jobbade
några år med att blanda bekämpningsmedel på en sojaplantage och blev sjuk.
– Han kräktes, hade huvudvärk och var yr. Han kunde inte sova ordentligt och
började ta sömntabletter. Till slut sa min mamma till honom att han måste sluta
jobba där. Ekonomiskt blev det en katastrof för familjen. Vi fick leva på min
mammas lön. Men han överlevde. Han rör aldrig gifterna igen, berättar Mayara.
Enligt Felipe är risken att komma i direktkontakt med gifterna som störst när
man ska ta av sig skyddsutrustningen på fältet. Ofta tar man först av sig handskarna för att sedan knäppa upp skyddsrocken. Eftersom rocken ofta är nedstänkt av gifterna kommer händerna i direktkontakt med gifterna. En del tar av
sig skyddsutrustningen på fältet för att den är obekväm. Mato Grosso ligger i
Brasiliens varmaste region. Temperaturer mellan 45 och 50 grader är inte ovanliga.

35

– Jag har alltid mask på mig. Men jag vet många som tar av sig den, eftersom
ansiktet blir blött av svett. Handskarna blir också fulla av svett. Man måste
tömma dem då och då, säger Felipe Lyszkowski.
Vad som också försvårar skyddsarbetet är att sojaplantagerna oftast anställer
billigast möjliga arbetskraft. De flesta är analfabeter och kan inte läsa bruksanvisningarna på paketen. Eftersom de inte gått i skolan har de inte heller tillräcklig kunskap för att ifrågasätta förmannens uppgifter. En term som många
förmän använder för bekämpningsmedel är ”remédio”, vilket betyder ”medicin”
på svenska. Ordet är positivt laddat och ska förmedla en föreställning om att
bekämpningsmedlet kurerar sojaplantorna. Sällan använder förmännen termen
”agrotóxico”, vilket är den adekvata termen för växtgift.
– Jag går inte på deras snack. Jag vet att det är giftigt. Men många av de fattiga
arbetarna förstår inte det, menar Felipe.
Han har nu blivit förflyttad till en avdelning där han blandar bekämpningsmedel
som används av besprutningsplanen. Felipe häller ett kemiskt medel i tankarna
som gör att växtgifterna blir tjockare och tyngre. Anledningen är att det dyra
bekämpningsmedlet inte ska försvinna med vinden när planen flyger över fälten.
Genom en kemisk reaktion blir medlet trettio procent tyngre och faller direkt ned
på plantorna.
– Det blir som honung. Det är väldigt effektivt, säger han.
I mars 2006 inträffade en miljöolycka i sojastaden Lucas do Rio Verde, där nittio
procent av sojaodlingarna består av genmodifierade grödor. För att spara bensin
flög piloten över staden när han besprutade fälten i omgivningen och glömde
att stänga av tankarna till växtgiftet. Följden blev att gifterna sköljde ned över
staden med 30 000 invånare. En stor del av befolkningen fick andningsproblem.
Incidenten döptes till ”Giftregnet i Lucas do Rio Verde” och ledde till att statens
forskningsinstitut, Fiocruz, skrev en rapport om det inträffade. De betecknar
olyckan som den värsta miljöolycka som inträffat på landsbygden i Brasilien.56
På lantarbetarnas fackförbund Fetagri, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, är man också orolig över utvecklingen. Enligt Maria da Glória Borges da
Silva, distriktsordförande för Fetagri i Mato Grosso, är en läcka i skyddsutrustningen den vanligaste orsaken till att människor blir förgiftade.
– Vi ser en dramatisk ökning av antalet lantarbetare som drabbas av förgiftningsskador. Det börjar med att de får ont i magen, sedan huvudvärk. Munnen torkar
och de börjar hosta. Sedan kommer hudutslagen, säger hon.57
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Foto: Henrik Brandão Jönsson

”Arbetarna förstår inte alltid att
medlen kan skada deras hälsa”,
säger fackordföranden Maria da
Glória Borges da Silva.

Enligt Maria da Glórias uppskattningar är 98 procent av lantarbetarna analfabeter, eller så kallade semianalfabeter. De kan skriva sitt namn, men har svårt att
förstå en text.
– Företagen är duktiga på att erbjuda skyddsutrustning. Men de måste bli bättre
på att förklara hur den används, menar Maria da Glória.
Enligt en undersökning som den brasilianska statististiska centralbyrån, IBGE,
gjorde för några år sedan har 56 procent av dem som arbetar med växtgifter inte
undervisats i hur man ska hantera medlen. Endast 21 procent uppger att de fått
adekvat information.58 Den bristande utbildningen gör att antalet förgiftningsskador ökar. Sinitox, den brasilianska statens institut för giftinformation, menar
att det sker tre gånger fler fall av förgiftningsskador än vad jordbruksindustrin
uppger. Enligt deras senaste undersökning drabbades 25 000 personer av förgiftningsskador i jordbruket under 2008.59
– Sojaindustrin har utvecklats mycket snabbare än arbetsförhållandena. Värst är
det för dem som arbetar med bekämpningsmedel. De riskerar sina liv och får en
minimilön i månaden som tack, medan sojaboomen gjort godsägarna till miljardärer, säger Maria da Glória på Fetagri.
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5.4 Kopplingar till Sverige
En stor del av den soja som importeras till Sverige kommer via Norge och importören Denofa A/S som förser Lantmännen och Svenska Foder med soja. Denofa
hade tidigare stora framgångar med att tillverka matlagningsolja av marina
råvaror som valfett och fiskolja. Vartefter blev råvarorna vegetabiliskt baserade,
bland annat genom importerade sojabönor från Brasilien. Idag är Denofa Nordens största importör av sojabönor och köper merparten av sitt behov av Grupo
André Maggi (Amaggi), en av världens största sojaproducenter.60 Amaggi ägs
av familjen Maggi, i vilken en central medlem är Blairo Maggi, i folkmun kallad
sojakungen, som också är guvernör i Mato Grosso. Han har politiskt verkat för
att snabb ökning av sojaodlingsarealen i delstaten, bland annat genom förbättrade vägar och möjligheter till lagring av soja.61 Amaggi har stått för den största
expansionen av soja i Mato Grosso och upp i det så kallade Amazonasbiomet.62
Detta, liksom hans tidigare inställning till expansionen, har starkt kritiserats
av Greenpeace. I en intervju i New York Times 2003 uttryckte Blario Maggi sin
dåvarande syn på utvecklingen:
”För mig betyder inte en 40-procentig ökning av skövlingen någonting. Jag
känner ingen skuld över vad vi gör. Det här rör sig om ett område större än
Europa som knappt varit rört tidigare. Det finns ingenting att oroa sig över”.63
Både statliga och privata banker i Europa och Japan har gett Amaggi krediter
som uppgått till ett värde av närmare 663 miljoner dollar.64 Inför en lånegivning 2002, två år innan Denofa inledde sin affärsrelation med Amaggi, begärde
Världsbanksorganet International Finance Corporation (IFC)65 in material från
Amaggi om projektets miljörisker. I IFC:s material framgår att bolaget hade
brutit mot den brasilianska skogslagstiftningen som föreskriver hur stor del av
regnskogen som måste förbli orörd på farmer inom Amazonas.66 Det är rimligt
att anta att det finns ett stort mörkertal, eftersom materialet inte omfattade de
odlingar som fick ekonomiskt stöd av Amaggi mot att de levererade soja till företaget. Dessa odlingar var klart fler än Amaggis egna.67
På senare tid har sojakungen Blairo Maggi svängt och förbundit sig att inte
omvandla mer mark till odling. Han har skrivit på ett avtal om att hans företag
under kommande år inte ska köpa soja av odlare som skövlat mark för att produ60
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cera sojabönor. Företaget deltar också i ett nybildat flerpartsinitiativ med bland
annat Världsnaturfonden. Vissa miljöorganisationer är dock skeptiska till hans
nya löften.
Samarbetet mellan Denofa och familjen Maggi har under åren blivit så starkt att
Grupo André Maggi köpte in sig som majoritetsägare i Denofa i juli 2009. Världens största sojaproducent äger i dag 51 procent av aktierna i Denofa.68
Grupo André Maggi har sitt huvudkontor i staden Rondonópolis i Mato Grosso.
Företaget är den största arbetsgivaren i staden och har över 3 000 fast anställda
och nästan lika många tillfälligt anställda, så kallade kontraktsarbetare, under
skörden. Familjeföretaget är uppdelat på fyra bolag där sojabolaget Amaggi är
det största. De andra tre bolagen är Divisão Agro, som sköter familjens tio sojafarmer på totalt 242 000 hektar, Hermasa, som driver båtarna som transporterar
sojabönorna på Amazonasfloden, och Maggi Energia, som utvecklar vattenkraftverk i regionen.
Amaggis försäljningschef är holländaren Paul Jo Perk som har bott mer än tio år
i Brasilien. Han har insett att bolaget inte kan expandera över ännu större markarealer. Företaget har intresserat sig för Afrika, men tvekar eftersom företaget
inte vill hamna i en situation där de odlar mat åt västvärlden på en kontinent som
lider av dålig tillgång till mat. Enligt honom är det i stället troligt att företaget
försöker expandera genom att förstärka sin närvaro i regioner i Brasilien där det
redan odlas soja.
– Vi kommer att satsa mer i södra Brasilien och köpa upp soja för export av
odlarna där, säger Paul Jo Perk till Swedwatch.69
Amaggi ingår i Moratória da Soja, ett övervakningsforum som bildades år 2006
efter påtryckningar från Världsnaturfonden (WWF) och Greenpeace. Det förbinder Brasiliens sojaexportörer att inte köpa sojabönor av plantager som anlagts på
nyskövlad mark. Enligt landets miljöminister Carlos Minc följer företagen i stort
sett avtalet. Under skörden 2008/09 hade tio procent av sojan som såldes odlats
på nyskövlad mark.70 Den nya sojapolitiken gör att sojabolagen måste effektivisera sina odlingar på de marker som godkänts. Det gör att fler och fler sojaplantager går över till genmodifierade sojasorter, vilket får följden att användandet av
växtgifter ökar. Till och med Amaggis mönstergård, Ponte de Pedra, som ligger
en halvtimmes bilfärd utanför Rondonópolis, har gått över till genmodifierade
sojabönor.
– Vi har hållit ut i det längsta. I år går vi över. Vi har inte något val. Det är till

68

Reuters (2009)

69

Intervju i Rondonópolis, 2009-09-16

70

Agencia Estado (2009)

39

och med svårt att få tag på frön till den konventionella sojan nu, säger Armando
Lowe, som är platschef för Amaggis farm Ponte de Pedra.71
För de nordiska inköparna innebär övergången att det blir det allt svårare att få
tag på GMO-fri soja.
– Jag reser flera gånger om året till Mato Grosso för att försäkra mig om att vi får
konventionell soja. Eftersom det innebär högre kostnader för en bonde att leverera konventionell soja måste Denofa betala sina leverantörer en kompensationspremie för detta, säger Thor Kristoffersen, kvalitetsansvarig på importföretaget
Denofa.72
Han har tillsammans med Amaggi arbetat fram ett spårbarhetsprotokoll som
avlämnas i hamn i Fredriksstad innan sojan lossas. I det kan han se från vilka
plantager sojan kommer och gå igenom resultaten från de tester som gjorts för
att se om skeppslasterna innehåller konventionell soja eller inte. Om det smugit
sig in GMO-soja i lasten betalar inte Denofa för den.
– De får pengarna först efter att jag gått igenom spårbarhetsprotokollet, säger
Thor Kristoffersen.
Denofa ser inga trovärdighetsproblem trots att man numera kontrollerar sin egen
ägare.
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6. ”Världen vill ha allt mer kött”
Foto: Anders Kristensson

Naturvårdsmyndigheten IBAMA kontrollerar timmerlasten.

I rum sju på Hotel Santa Barbara i samhället Anapu i delstaten Amazonas bor
Ricardo Lima. Han är 37 år och arbetar med att avverka skog. Han har bott i
samma grönmålade rum i snart tre år och är ensam ansvarig för hundratals kvadratkilometer skövlad regnskog. Ricardo är mellanhanden som förser sågverken
med timret. Han äger motorsågarna, traktorerna, de fyrhjulsdrivna lastbilarna
och hjullastarna som opererar längs fronten. Just nu har han femton man som
skövlar ett område på flera hundra hektar cirka 100 kilometer in i regnskogen
från riksvägen Transamazônica.
– Det är en boskapsfarm som vill utöka sina betesmarker. Vi har gjort samma
deal som vi gör med alla. Vi får timret och han får betesmark att släppa ut sina
oxar på, säger Ricardo.73
Hans främsta utmaning är att få ut timret från skogen till sågverken utan att bli
upptäckt. Kontrollanterna från naturvårdsmyndigheten IBAMA bevakar vägarna
och kan beslagta lasten. De kan också döma markägaren till böter och konfiskera
skogsavverkarnas fordon och motorsågar.
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– Just nu är det en hjullastare som de tagit. Men som tur är så har vi tillgång till
tre andra, säger Ricardo Lima och lutar sig tillbaka i hotellets tevesoffa.
Ricardo Lima berättar att skogsavverkarna brukar komma med bortförklaringar
när de påträffas med timmer. De hävdar alltid att träden de fällt kommer från
de tjugo procent av skogen som enligt den brasilianska skogsvårdslagen, Manejo
Florestal, är tillåtet att avverka. För att naturvårdsmyndighetens kontrollanter
ska kunna bevisa motsatsen måste de beställa satellitbilder, vilket är en komplicerad procedur eftersom en del av naturvårdsmyndigheten IBAMA:s kontor
i Amazonas inte ens har tillgång till Internet. Den bristande kontrollen gör att
Ricardo Lima och de andra tusentals avverkarna som arbetar åt boskapsfarmarna
kan fortsätta hugga ner regnskogen.
– Världen vill ha allt mer kött och här finns det ett överflöd på mark som lätt kan
förvandlas till betesmark, säger Ricardo Lima.
Sommaren 2009 släppte miljöorganisationen Greenpeace den hundrasidiga rapporten Slaugthering the Amazon.74 Rapporten är ett resultat av tre års arbete
med att kartlägga krafterna bakom skövlandet av världens största regnskog.
Organisationens slutsats, som stöds av flera forskningsrapporter, är att den
största enskilda orsaken till att Amazonas förstörs är omvandlingen av regnskog
till betesmark. Enligt den brasilianska regeringen täcks i dag åttio procent av all
avskogad mark i Amazonas av boskapsrancher.75
Anledningen till att boskapsuppfödarna sökt sig in i regnskogen är att trycket
på den traditionella jordbruksmarken i landet blivit för högt. Sojaexpansionen
har fått markpriserna att skjuta i höjden. Framställning av etanol av sockerrör
gör också att den vanliga jordbruksmarken blivit allt mer eftertraktad. För att
boskapsuppfödarna ska få ekonomi i sin produktion söker de efter så billig betesmark som möjligt. I Amazonas kostar en bit mark endast tre till tio procent av
vad klassisk betesmark i centrala Brasilien kostar, eftersom marken ligger avlägset och oftast saknar infrastruktur.
Brasiliens köttproduktion har inte moderniserats som till exempel i EU och USA.
Boskapsuppfödarna arbetar fortfarande på samma sätt som för tvåhundra år
sedan. De låter sina ungtjurar ströva fritt på markerna och ibland är betesmarken
eroderad, ibland är det torkperioder och då tappar djuren i vikt eller växer långsamt. Detta bidrar till en hög slaktålder. När boskapen nått en vikt på runt 450
kilo hämtas de av boskapstransporten och forslas till slakteriet. Enligt brasiliansk
praxis krävs det en hektar betesmark per nötkreatur för att djuret ska kunna nå
slaktvikt inom tre år. Det vill säga, en medelstor boskapsfarm med tusen djur
kräver tusen hektar mark. Det är lika mycket som 1 400 fotbollsplaner.
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Foto: Anders Kristensson

Åttio procent av all avskogad mark i Amazonas täcks idag av boskapsrancher. Boskapsuppfödarna låter
sina ungtjurar ströva fritt på markerna och söker sig in i regnskogen på grund av stigande markpriser.

Den delstat som drabbats värst av boskapsboomen är Mato Grosso. Där finns
det nu tio gånger fler nötkreatur än människor. De flesta boskapsfarmer ligger
i norra Mato Grosso där terrängen är för kuperad för att användas till sojafält.
Framför allt sprids boskapen längs två fronter. Den ena ligger kring staden Alta
Floresta, i ett område som kallas Portal da Amazonas, Amazonas port. Det andra
området ligger kring staden Querência, precis utanför ursprungsfolkens territorium Xingu.

6.1 Svenska kopplingar
Ett av de svenska företag som importerar nötkött från Mato Grosso är Annerstedt
Flodin AB, som ägs av Scan AB. Köttet säljs under varumärket Flodins. Slakteriet
som företaget använder sig av ligger i staden Araputanga och köpte under 2008
sammanlagt 43 000 nötkreatur från gårdar som ligger i Amazonas regnskog.
Fem av de värsta gårdarna hade skövlat mellan 90 och 100 procent av sin regnskog.76
Det finns även kopplingar mellan den svenska nötköttsimportören North Trade
i Stockholm och ett slakteri vars underleverantörer har varit involverade i sköv76
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lingen.77 North Trade är Nordens största köttimportör och marknadsför biffen
under varumärket Naturkött.78 Greenpeace visar i sin rapport att de boskapsuppfödare som sålt djur till det slakteri i Barra do Garças som North Trade köpt sitt
kött ifrån, har bidragit till skogsavverkningen i Amazonas. Enligt de spårbarhetslistor som Swedwatch tagit del av har dock inget kött från de utpekade gårdarna
handlats av just North Trade. Listorna gäller från årsskiftet 2007/2008. North
Trade har avslutat kontraktet med slakteriet i fråga.

6.2 ”Migrantarbetarna har blivit moderna slavar”
De flesta boskapsfarmar ligger långt in i djungeln och är svåra att nå. Det finns
inga asfalterade vägar och under regnperioden blir gårdarna som isolerade öar i
vildmarken. Den begränsade framkomligheten för myndigheter och kontrollanter
gör att en del gårdar inte följer brasiliansk arbetsrättslag. Många anställda har
inte anställningskontrakt vilket lagen kräver, de omfattas inte av det brasilianska
sjukförsäkringssystemet vilket begränsar deras rätt till hälsa79 och de är ibland
inte ens folkbokförda. Samhällsstrukturen på landsbygden i Amazonas gör att
arbetare utnyttjas. Enligt den katolska kyrkans bondeorganisation CPT, Commisão Pastoral da Terra, är det inte ovanligt att farmarna anlitar migrantarbetare som kommer från Brasiliens fattigaste delstater.
– De är analfabeter och tar de jobb de kan få. Boskapsuppfödarna utnyttjar situationen. Migranterna arbetar för mat och husrum. De har blivit moderna slavar,
säger José Vieira Marques Junior, på CPT:s huvudkontor i Cuiabá.80
Som tidigare nämnts har ILO:s kontor i landet beslutat använda termen ”slavarbete” istället för ”tvångsarbete” och menar då brott som begränsar de anställdas
rörelsefrihet (se vidare i faktaruta på sid 25).
För att komma tillrätta med olagliga arbetsvillkor på boskapsfarmerna i Amazonas har det brasilianska arbetsdepartementet en fältgrupp som gör oannonserade
besök vid boskapsfarmar. De kontrollerar att arbetskontrakten är korrekta och
att arbetsförhållandena uppfyller lagen. Ofta anmärker gruppen på att arbetarna
bor i skjul som inte är skäliga eller att maten de serveras är undermålig. Fältgruppen kan också anmärka på bristande säkerhetsutrustning. Det vanligaste
lagbrottet som gårdarna begår, förutom den illegala skövlingen, är att inte förse
arbetarna med anställningskontrakt. Det gör att arbetarna i framtiden inte har
någon rätt till sjukersättning eller pension. Varje år dömer arbetsdomstolen flera
godsägare i Mato Grosso till böter för att de bryter mot lagen. Enligt statistik från
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Initiativ för hållbar köttproduktion
The Sustainable Cattle Ranching Working Group startade 2007 i syfte att bidra till
en hållbar och socialt ansvarsfull köttproduktion genom samverkan mellan aktörer
i hela produktionskedjan, från djuruppfödare till detaljister. I gruppen ingår en rad
köttproducenter, handlare och organisationer som representerar civila samhället.
WWF, Greenpeace, JBS, Carrefour och North Trade är några exempel. Medlemmarna
i gruppen förbinder sig att inte bidra till avskogning, att utveckla metoder och verktyg
som ska underlätta övervakning och spårbarhet samt att skapa finansiella stimuli som
ska bidra till en hållbar köttproduktion. Att inkludera enskilda organisationer i arbetsgruppen är bland annat ett sätt att garantera transparens.1
I oktober 2009 kungjorde den globala köttindustrins fyra största aktörer, däribland
JBS Friboi, att de förbinder sig att sluta köpa boskap från nyligen avskogade områden
i regnskogen. Utspelet var ett svar på Greenpeaces rapport Slaughtering the Amazon
som hade publicerats fyra månader tidigare.2
Pactos Conexões Sustentáveis (CAP): São Paulo-Amazônia (Uthålliga samband São
Paulo-Amazonas) är frivilliga överenskommelser för tre produkter: soja, trä och nötkött. Överenskommelserna reglerar inköp av dessa varor i São Paulo från Amazonas
som görs av företag och livsmedelskedjor. Målet är att i första hand varken köpa in
varor från företag som är listade på arbetsdepartmentets svartlista eller varor som
härstammar från skyddade områden enligt naturskyddsmyndigheten IBAMA. Dessutom förbinder sig deltagande företag att offentligt redovisa hur man arbetar med
inköp och underleverantörer. I andra hand är målet att främja certifierade produkter.3

1
2
3

Information från North Trade 2010-02-19
Greenpeace (2009) Global cattle giants unite
Iniciativa Conexões Sustentáveis

organisationen Repórter Brasil finns det nu 171 boskapsuppfödare och sojaodlare
i Amazonasregionen som dömts för lagbrott och blivit svartlistade.81
– Värst är det för migrantarbetarna. De ges ofta gratis bussresa till Mato Grosso
och löften om bra lön. När de väl kommer till gården får de beskedet att de måste
betala av bussresan genom att arbeta. På så sätt hålls arbetarna kvar i en skuldfälla. De kan inte heller lämna gården förrän de arbetat ihop till bussresan hem,
berättar José Vieira Marques Junior.
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Repórter Brasil (2009). Detta är en lista avseende arbetares rättigheter (som MTE
publicerar) och en lista avseende miljöfrågor (som IBAMA publicerar) där gårdar som
inte följer lagarna på området blir uppförda av respektive ministerium. Till sin hjälp har
IBAMA bl a en satellitövervakning som fotograferar gårdarnas vegetation med jämna
mellanrum.
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6.3 Konflikter mellan ursprungsfolk
och boskapsuppfödare
Ett annat problem med köttproduktionen är att många av boskapsfarmerna
ligger på gränsen till de olika ursprungsfolkens territorier i regionen. Enligt den
katolska kyrkans bondeorganisation har de expanderade gårdarna lett till våldsamma konflikter mellan ursprungsfolk och boskapsuppfödare. I september
2009 ledde konflikterna till att boskapsuppfödare brände ned flera hektar mark
för xavantefolket i reservatet Marãiwatsede. Några månader tidigare hade två
lantarbetare skjutits till döds vid en annan markkonflikt i samma region.82
– Det är en laglös region. Boskapsuppfödarna följer sina egna lagar. Om någon
demonstrerar eller kräver sin rätt till marken riskerar de att bli skjutna, säger
José Vieira Marques Junior på CPT.
Han är kritisk till boskapsboomen i Mato Grosso och menar att den slår sönder
strukturen för befolkningen på landsbygden. Det finns inte längre plats för små
familjejordbruk som kan förse lokalbefolkningen med mat.
– All mark går åt till sojan eller köttet. Och inget stannar kvar här. Allt går på
export, säger han.

6.4 North Trades leverantör i Barra do Garças
Slakteriet som svenska North Trade importerar sitt kött ifrån ligger i staden
Barra do Garças i Mato Grosso, i utkanten av regnskogen. Slakteriet är stadens
största arbetsgivare och har 1 600 anställda som arbetar i två skift. Kapaciteten
är cirka 500 000 slaktade djur per år, vilket gör slakteriet till ett av de största i
Brasilien.
Företagets industribyggnad är modern och inhägnad. Grinden in till verksamheten är bevakad av vakter. Slakteriet ägs av det brasilianska bolaget JBS som fått
sitt namn av grundaren José Batista Sobrinho. Länge var JBS ett litet familjeföretag som sålde nötkött till den inhemska marknaden. För tio år sedan bestämde
sig familjen Batista för att försöka sig på att exportera brasiliansk biff till Europa.
På grund av galna ko-sjukan och utbrotten av mul- och klövsjuka i Storbritannien
i början av 2000-talet kom satsningen rätt i tiden. Efterfrågan ökade explosionsartat och de brasilianska boskapsuppfödarna drogs till Amazonas för att tillgodose efterfrågan.
2007 kunde familjeföretaget JBS köpa upp världens tredje största köttproducent,
Swift & Company i USA. I dag har JBS även köpt upp sin brasilianska konkurrent, Grupo Bertin, och är därmed världens största köttproducent. JBS säljer nötkött till 110 länder på fem kontinenter och har 20 000 anställda. Företaget äger
82
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41 slakthus och slaktar varje dag 40 000 djur. Företaget driver även det slakteri i
Araputanga som Annerstedt Flodin AB köper sitt kött ifrån.
I Greenpeace rapport Slaughtering the Amazon pekas JBS:s expansion ut som
en av de främsta anledningarna till att regnskogen bränns ned. Deras slakteri i
Barra do Garças har köpt boskap från ett antal boskapsuppfödare i Amazonas
regnskog som ligger inom den administrativa regionen Amazônia Legal där den
brasilianska lagen kräver att 80 procent av marken lämnas orörd. Enligt organisationen hade två av boskapsfarmarna avverkat mellan 80 och 90 procent av sin
mark. Fyra andra farmar hade avverkat mellan 40 och 70 procent av sin mark.
Deras boskap betade även på marker som gränsar till ursprungsfolkens territorium Xingu. Under det första halvåret 2008 köpte JBS nästan 20 000 kreatur
från dessa gårdar och lät slakta dem vid det slakteri varifrån svenska North Trade
importerat sitt kött till Sverige83
Under det första halvåret 2009 exporterade slakteriet i Barra do Garças kött till
ett värde av 400 miljoner kronor.84 En vanlig månadslön för anställda ligger på
2 000 kronor för 44 timmars arbetsvecka.85 Tempot är högt och arbetsuppgifterna slitsamma. Flera av det tiotal arbetare som Swedwatch varit i kontakt med
klagar över förslitningsskador på grund av de monotona arbetsmomenten. På
kommunen i Barra do Garças är man orolig över utvecklingen.
– Många av arbetarna får yrkesskador. Vi har inte sett någon minskning genom
åren. Snarare en ökning, säger Maria José de Alvarenga, som arbetar på kommunens avdelning för hälsovård.86
Hon berättar att varje dag ringlar kön lång utanför försäkringskassans lokaler.
De flesta är anställda vid JBS slakteri.
– Många kan inte jobba för att de har värk i armarna. Det är väldigt vanligt med
musarm och många är förstörda i nacke, axlar och rygg, berättar hon.
På försäkringskassan i Barra do Garças bekräftas oron som kommunens hälsovårdsavdelning hyser. Tre män, som står efter varandra i den långa kön, arbetar
alla som slaktare på olika slakterier i området.
– Jag har gått sjukskriven i flera år, säger Fleury Alves de Oliveira, 54 år, som
säger att hans rygg är fördärvad.87
– Jag har jobbat som slaktare i många år. Köttet kommer in på krokarna i taket.
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Varje bit väger femtio kilo. Vi ska vrida runt det och stycka det. Samma rörelse
timme efter timme, dag efter dag. Det är klart det sliter, säger han.
Bakom honom i kön står en 28-årig kille som arbetar på JBS slakteri. Han har
förlorat känseln i ena handen på grund av en arbetsplatsolycka.
– Vi står ju alla på rad när ryggpartiet kommer in på krokar i taket. Vår avdelnings uppgift är att skära bort fett och andra oönskade bitar. När jag skulle ta
tag i en ny bit fick jag plötsligt ett hugg av kollegan bredvid. Han såg inte att jag
redan tagit biten. Han högg mig rakt över knogarna med kniven, berättar killen,
som vill vara anonym, och visar sina knogar.88
Varje knoge fick sys med tio stygn. Fortfarande en månad efter olyckan är hans
fingrar kraftigt uppsvullna. Hugget han fick av sin kollega har skadat nervtrådar i
handen.
– Jag känner ingenting. Jag måste kämpa på för att kunna komma tillbaka
snabbt. Slakteriet är ju den enda arbetsgivare i kommunen som har jobb att
erbjuda, säger han.
Under flera veckors tid försökte Swedwatch boka in ett studiebesök på JBS:s
slakthus i Barra do Garças, utan framgång. Efter Greenpeace avslöjande om att
företaget berikat sig på boskap från bränd och skövlad mark i Amazonas är ledningen försiktig med att visa upp sin verksamhet. Inte heller företagets pressavdelning svarar på mejl eller telefon från journalister. Företagets personalchef
hänvisar till risk för ”industrispionage”. 89
North Trade har idag avslutat inköpen från slakteriet i Barra do Garças. (Läs mer
om detta på sid 58.)
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7. Sojaimportörerna
Varje år importerar Sverige 385 000 ton sojaprodukter. Lantmännen och
Svenska Foder är störst i Sverige när det gäller sojaimport. Båda dessa importerar en stor del av sojaprodukterna via det norska företaget Denofa.
Lantmännen och Svenska Foder står för 80 procent av sojaimporten till Sverige.
Den största kvantiteten soja som kommer hit utgörs av sojamjöl och används
som råvara i produktionen av kraftfoder för djur. Antingen transporteras sojan
med båt från Brasilien till hamnar i Rotterdam och Hamburg för omlastning till
mindre båtar, eller så förs den in via Norge dit sojabönor importeras av företaget
Denofa i Fredrikstad. Denofa extraherar oljan och resten blir ett proteinrikt sojamjöl som säljs som foderråvara till bland annat svenska köpare.

7.1 Denofa
Det norska företaget Denofa är Skandinaviens största importör av sojabönor från
Brasilien och är den huvudsakliga leverantören av sojamjöl och sojaolja till den
svenska foderindustrin. Företaget, som ägs till 51 procent av den brasilianska
koncernen Amaggi, köper varje år in 430 000 ton sojabönor. Företaget hade år
2009 en omsättning på 1 500 miljoner norska kronor.
Större delen av den soja som Denofa köper kommer från Brasilien (en liten del
kommer från Kanada), det mesta från delstaten Mato Grosso och i liten utsträckning från gränstrakterna mellan delstaterna Bahia och Goiás samt från Paraná.
Orsaken till att Denofa importerar större delen av sin soja från just Mato Grosso
är att man bedömer att risken för GMO-kontaminering är lägre här än i exempelvis landets södra delar. Anledningen till att Denofa endast köper GMO-fria
produkter är att det enligt norsk lagstiftning är förbjudet att importera genmodifierat levande material och i denna kategori ingår sojabönor.90 Mejerierna i Sverige har sedan flera år haft ett förbud mot genmodifierat foder.
Den senaste femårsperioden har andelen GMO-baserad soja ökat kraftigt även
i Mato Grosso och enligt Thor Kristoffersen händer det emellanåt att många av
lastbilarna som ska leverera sojan till Denofa har med sig GMO-baserad soja.
– Men vi kollar alla leveranser och avvisar alla dessa. De får istället köras till
någon annan kund som accepterar GMO-soja, säger han.
De bönder i Brasilien som odlar GMO-fri soja erhåller en kompensationspremie
från Denofa, eftersom denna soja är dyrare att hantera. Uppgiften om hur stor
denna kompensationspremie är lämnar Denofa inte ut med hänvisning till att det
är en företagshemlighet.
90
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Förutom att sojan ska vara GMO-fri, kräver Denofa att leverantörerna i Mato
Grosso ska vara certifierade enligt ProTerra (se faktaruta sidan 52). Detta innebär bland annat att hänsyn måste tas till anställdas och lokalbefolkningens rättigheter samt att sojabönorna som köps inte får komma från biologiskt känsliga
områden. Med ”känsliga områden” menas Amazonas regnskog och delar av cerradon. Detta krav, som infördes 2006 efter att Greenpeace publicerat sin rapport
om hur sojaodlingarna börjat tränga in i regnskogen, står uttryckligen skrivet i
Denofas kontrakt med leverantörerna. När det gäller cerradon försäkrar Thor
Kristoffersen att Denofas produktion numera endast äger rum i områden som
redan är uppodlade och inte i nyetablerade plantager.91
– Vi vet inte exakt när de områden Denofa får sin soja ifrån blev etablerade
som sojaareal. Under den tid vi köpt soja från Amaggi [sedan 2004/reds anm]
kommer sojan från samma område. Allt är odlat i områden utanför Amazonasbiomet, säger Thor Kristoffersen.
ProTerra-certifieringen innebär i praktiken att de odlare som leverantören (till
exempel Amaggi) köper sin soja ifrån ska leva upp till certifieringens baskriterier
och sträva efter successiv förbättring. Certifieringen drivs av det internationella
bolaget Cert ID. Cert ID:s kontrollanter, eller revisorer från liknande firmor med
stor lokal kännedom, utför varje år stickprov bland odlingarna för att se till att
kraven följs. En svaghet i certifieringen är att revisionsresultaten inte är offentliga, men enligt Cert ID tas kontakter med lokala grupper och fack.
Denofa är även medlemmar i flerpartsinitiativet Round Table on Responsible
Soy, RTRS (se faktaruta sidan 53). RTRS:s kriterier är under utarbetande och
testas under 2010 ute i fält. RTRS kritiseras dock hårt av andra miljöorganisationer för att tillåta GMO-soja och inte stoppa monokulturer.
Sedan 2008 har mer än 50 procent av den soja Denofa köper in levererats av
Amaggi. Amaggikoncernen har enligt Världsbanksorganet IFC:s genomgång
allvarligt brustit när det gäller ansvar för miljön. Enligt Greenpeace bär Blario
Maggi skuld för skövling av stora områden regnskog i Amazonas.
Thor Kristoffersen säger att detta kom till Denofas kännedom i april 2006 i samband med Greenpeacerapporten Eating Up the Amazon.
– Då krävde vi omedelbart information från Amaggi om hur de arbetade med
miljöfrågor i allmänhet och i synnerhet på cerradon och i Amazonas regnskog.
Att den information vi fick var så grundlig och väldokumenterad var en förutsättning för att vi ökade våra volymer från bolaget 2008. Vidare var vi tydliga med
att leveranserna skulle vara certifierade av en tredje part med avseende på miljömässig hållbarhet, säger Thor Kristoffersen.
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Enligt Amaggis egen utsago har Blairo Maggi svängt under senare år. Företaget
är medlem i RTRS där företag och organisationer samarbetar för att skapa en
mer hållbar sojasektor. Fortfarande ställer sig dock vissa miljöorganisationer
tveksamma till hans trovärdighet när det gäller ansvarstagande för miljö och etik.
Thor Kristoffersen får frågan om man kan lita på att Blairo Maggi verkligen har
svängt och svarar:
– Vi känner endast till Blairo Maggi som guvernör i staten Mato Grosso. Vi vet
att han från att ha beskrivits som pådrivare i miljöödeläggelse nu ska ha totalt
ändrat profil till det motsatta. Vi känner inte till om han skrivit på något avtal
angående miljöhänsyn utan förhåller oss i stället till Amaggi, det bolag han är en
av flera ägare till. Hittills har Amaggi arbetat mer seriöst och systematiskt med
miljöfrågor än många andra leverantörer som vi har varit i kontakt med. Anledningen till att de tar miljöarbetet på så stort allvar är antagligen det faktum att
de lätt blir exponerade i frågan genom sitt läge i Mato Grosso och genom Blairo
Maggis roll som guvernör.
Hur ser Denofa på Amaggis hantering av miljörisker i Amazonas idag?
– Amaggi är ett bolag som tar sitt miljöarbete på allvar och har god dokumentation av det som görs. Detta arbete är centralt för deras organisation.
Vad grundar ni detta på? Gör ni egna kontroller av Amaggi?
– Vi diskuterar kontinuerligt miljöfrågor med Amaggi samt med många människor på olika nivåer i organisationen, inklusive deras egna bondgårdar. Dessutom
gör både vi och våra större kunder revisioner av Amaggi i Brasilien. Resultaten
från dessa kontroller bekräftar att Amaggi är seriösa i sitt hållbarhetsarbete.

7.2 Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och
lantbruk. Koncernen ägs av 40 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är
verksam i 19 länder och hade en nettoförsäljning på 42,9 miljarder kronor 2009.
Foderprodukterna marknadsförs under varumärkena Nötfor, Piggfor, Pullfor,
Fårfor, Renfor och Protect. Merparten säljs till animalieproducenter i Sverige.
Svenska Lantmännen importerar och använder årligen cirka 180 000 ton sojamjöl och cirka 6 000 ton ekologiska sojabönor. 40 procent kommer från ett kooperativ i delstaten Paraná i södra Brasilien. För övriga 60 procent står Denofa,
Cargill och handelshuset Cefetra med 20 procent vardera.
Ett krav Lantmännen ställer på den soja som köps in är att den ska vara GMO-fri.
Enligt Kjell Larsson, fodersäkerhetsansvarig på Lantmännen, ser man dock inget
problem med GMO i sig och slakteribranschen ställer heller inga krav på GMO-
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Certifieringar och initiativ för hållbar sojaproduktion
Baselkriterierna för hållbar sojaproduktion
2003 lät WWF och Coop i Schweiz utföra en studie av hur den expanderande sojaproduktionen i Amazonas påverkade miljön och ursprungsfolkens situation. Syftet var att
definiera hur en acceptabel sojaproduktion skulle kunna se ut. Arbetet resulterade
i en samling kriterier som kallas Baselkriterierna för hållbar sojaproduktion vilka
innehåller kriterier för miljö, arbetarnas rättigheter och spårbarhet. Orörda naturområden och områden med höga bevarandevärden får till exempel inte omvandlas
till jordbruksmark. Odlingar får inte anläggas på mark som avskogats efter 1994 om
inte proportionerliga bevarandeinsatser utförs av odlaren. Om omvandling till jordbruksmark inte strider mot lagen och odlingen ligger på mark som avskogades efter
1994, måste odlaren visa att denne kompenserat för förluster av ekosystem på ett
tillfredsställande sätt. Storskalig sojaproduktion får inte heller leda till att ursprunglig
vegetation förstörs för andra användningsområden, till exempel boskapsskötsel eller
småbönders odlingar för husbehov. Övriga kriterier liknar de som ingår i ProTerra.1
ProTerra
2007 tog företaget Cert ID Baselkriterierna ett steg vidare och sjösatte ProTerra efter
konsultation med industrin och civilsamhället. ProTerra Certification Standard For
Social Responsibility and Environmental Sustainability är ett globalt certifieringsprogram för produktion av soja och andra grödor och ska garantera spårbarhet ända
tillbaka till odlingen. Kriterierna behandlar bland annat frågor som jord- och vattenkvalitet, energi- och kemikalieanvändning samt bevarande av primärskog, regnskog,
primärsavann och våtmarker. Bekämpningsmedel som klassas som giftigast av Världshälsoorganisationen, t.ex. de tidigare nämnda metylparation, karbofuran och metamidofos, är förbjudna i produktionen. Certifierade produkter ska vara fria från GMO.
Kriterierna innehåller också regler för att garantera anställdas hälsa och säkerhet,
förbud mot barn-, tvångs- och slavarbete samt krav på anställningskontrakt. Lönerna
ska åtminstone täcka de mest grundläggande kostnaderna för den anställde och
dennes familj. Företaget måste kunna bevisa att marken som används inte kränker
lokalbefolkningens rätt till marken. Omgivningens tillgång på vatten får inte minska till
följd av produktionen och företaget förbinder sig att skapa system för klagomål från
berörda parter och andra intresserade. Varje persons rätt till rörelse-, yttrande- och
organiseringsfrihet betonas. Kriterierna gäller uttryckligen såväl fast anställd som
tillfällig och inhyrd personal. De senare är ofta migrantarbetare.
Både producenter och företag som arbetar med transport, förvaring och förädling
kan certifieras. Efterlevnad av nationell och lokal lagstiftning är ett minimikrav. Kriterierna utgår även från internationella ramverk som FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna, konventionen för barnets rättigheter, vissa av ILO:s konventioner och rekommendationer samt Baselkriterierna för ansvarsfull sojaproduktion. Företag som lever upp till vad som klassas som baskriterier certifieras så länge
företaget också kan visa att de implementerar en systematisk och lämplig plan för att
på sikt möta samtliga krav. Certifieringslicensen löper ut efter ett år och stickprovskontroller bland odlingarna utförs av Cert ID:s personal eller av andra revisionsfirmor med lokal kännedom. Arbetare intervjuas under kontrollerna på arbetsplatsen,
1
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men diskussioner förs om att börja utföra intervjuer på annan plats där anställda
kan känna större trygghet och visa större öppenhet. Resultatet av kontrollerna är
inte offentliga, medan Baselkriterierna rekommenderar att en kort sammanfattning
offentliggörs för intresserade parter.
ProTerra är för närvarande det vanligaste certifieringsprogrammet för soja I Brasilien.
I början av 2010 var tio betydande sojaföretag certifierade enligt ProTerra i Brasilien,
vilka i sin tur hade hundratals odlare under sig.2 Vissa av Grupo André Maggis farmar,
fabriker, lager och hamnar är certifierade enligt ProTerra.3
Round Table on Responsible Soy (RTRS)
År 2006 bildades flerpartsinitiativet Round Table on Responsible Soy (RTRS). Syftet var
att skapa konsensus mellan olika aktörer om vad som utgör en ansvarsfull sojaproduktion samt att främja de metoder som bäst mildrar industrins negativa effekter.
RTRS styrs av tre block – odlare, inköpare/finansiella institutioner och organisationer
som representerar det civila samhället. Varje block har vetorätt i frågor som är av
större betydelse.
Arbetet med att ta fram en definition av en ansvarsfull sojaproduktion pågår då
denna rapport skrivs. Principer och kriterier är ute på remiss och testas lokalt innan
en standard enligt planen slutförs i mitten av 2010. Det är i skrivande stund svårt att
jämföra RTRS med ProTerra och Baselkriterierna, eftersom en slutlig version saknas.
En stor skillnad är att RTRS inte tar ställning i GMO-frågan utan vill erbjuda modeller för all soja, oavsett produktionsform. En annan skillnad gäller uppbyggnaden (till
skillnad från ProTerra är RTRS ett flerpartsinitiativ) samt frågan om öppenhet. Revisionsresultaten för ProTerra-certifierade företag är inte offentliga, men tanken är att
en sammanfattning om varje RTRS-certifierad odling ska finnas tillgänglig för allmänheten när arbetet med denna standard är igång.
Bland RTRS:s företagsmedlemmar finns Grupo André Maggi, Monsanto, Bunge,
Cargill, Carrefour, Coop Schweiz, Unilever, Denofa, Lantmännen och Svensk mjölk. En
rad olika lokala och internationella organisationer representerar civilsamhället, såsom
Världsnaturfonden.4
Iniciativa Brasileira
Ett antal frivilligorganisationer i Brasilien tog 2006 initiativ till ”Brasilianska initiativet för jordbrukscertifiering”. Organisationerna var eniga om behovet av samverkan
mellan samhällets ekonomiska och sociala sektorer och de miljöansvariga, för att
skapa ett system för oberoende kontroll av jordbruk och boskapsskötsel. Preliminära
principer och kriterier var klara i slutet av 2009. Initiativet kritiseras av vissa miljöoch sociala rörelser för att rättfärdiga ökad export och expansionen av en ohållbar
produktion som skadar miljön och drabbar småskaligt jordbruk.5

2
3
4
5

Gruppo Maggis hemsida
Information hämtad från Round Table on Responsible Soy (RTRS):s hemsida
Initiativa Brasileiras hemsida
Lucia Ortiz och Clarissa Abreu, Nucleo Amigos da Terra/Friends of the Earth Brazil, privat korrespondens.
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fritt foder. Främst är det i stället mejeri-, ägg- och kycklingbranschen som inte
vill ha genmodifierad soja i sitt foder.
Liksom Denofa kompenserar Lantmännen de bönder som odlar GMO-fri soja
eftersom de får en sämre förtjänst än de bönder som odlar genmodifierat. En del
av Lantmännens soja kommer från odlingar på cerradon i Mato Grosso. På Lantmännen är man medveten om att odling på cerradon ifrågasätts av miljöorganisationerna. Anledningen till att man köper soja från cerradon är att GMO-fri soja
odlas där i stor utsträckning.
Enligt Claes Johansson, chef för hållbar utveckling på Lantmännen, är koncernen angelägen om att de sojaprodukter som används har producerats på ett
ansvarsfullt sätt, och vid inköp utgår man därför från sin uppförandekod. Denna
är utformad i enlighet med FN:s Global Compacts principer. Bland annat ska
leverantören följa nationella lagar och, såsom Global Compacts principer förespråkar, försiktighetsprincipen.92 Leverantören ska vidare aktivt arbeta med att
minska utsläpp till luft, mark och vatten samt effektivisera sin resursanvändning.
Uppförandekoden innehåller krav på att leverantörerna ska respektera mänskliga
rättigheter, anställdas rätt att organisera sig i fackföreningar och deras möjlighet till kollektiva förhandlingar. Löner, förmåner och ersättning för övertid ska
åtminstone följa nationell lagstiftning och nationella avtal. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av bestraffning är tillåten. Barnarbete
accepteras inte och leverantörerna måste följa lokala lagar och regler avseende
arbetsmiljö.93
På Lantmännen är man medveten om att lokalbefolkningen och miljön kan
påverkas negativt av sojaodlingens expansion i Brasilien, och enligt Claes
Johansson jobbade man under hösten 2009 med att få leverantörerna att skriva
på kontrakt där uppförandekoden är inkluderad.
– Vid alla nya kontraktsskrivningar finns denna uppförandekod med, säger han.
När det gäller problemen med sojaodling i Amazonas regnskog har Lantmännen
inga särskilda regler och gör heller inga stickprovskontroller. Eftersom Lantmännens leverantörer inte finns i regnskogsområdet, anser man inte att det är troligt
att sojan kommer därifrån. Den enda av Lantmännens leverantörer som köper
soja från trakter i närheten av regnskogen är Denofa, och Lantmännen förlitar sig
på att Denofa står för kontrollen av att sojan inte kommer från Amazonas.
Men även om inte sojan kommer från Amazonas regnskogsområde finns en risk
att odlingarna, som en sekundär effekt, har orsakat expansion av boskapsskötsel i regnskogen med konsekvensen att skog skövlats. Efterfrågan på soja ökar i
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Lantmännens uppförandekod.
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världen och Lantmännen bidrar till detta med motsvarande 0,35 procent av den
totala brasilianska produktionen, säger Claes Johansson.94
– Lantmännen har självklart ett ansvar för detta. Om det är så att denna ökning
går att härleda till fortsatt avskogning av Amazonas regnskog är det en risk vi
måste försöka minska vilket vi gör genom att delta i RTRS och genom att försöka
hitta alternativ till soja, säger Claes Johansson.
Cargill, som är en annan av Lantmännens sojaleverantörer, har tidigare rapporterats medverka till regnskogsskövling men har nu skrivit under Amazonasmoratoriet95 där man tillfälligt förbinder sig att inte importera soja som kommer från
Amazonas eller som producerats med tvångsarbetskraft.
Lantmännen anser inte att Amaggis 51-procentiga ägande av Denofa (sedan juli
2009) innebär något nytt för dem.
– Denofa har varit leverantör till Lantmännen under väldigt lång tid, och vi
menar att Denofa är medvetna och väl insatta i de frågor som rör expansionen av
sojaodlingen i Brasilien. De är också öppna beträffande sina val av leverantörer
av sojabönor. Amaggi kom in som ägare i Denofa under andra halvan av 2009
men har dessförinnan under de senare åren varit en stor leverantör eller kanske
den största leverantören av bönor. De bönor Denofa köper är uteslutande odlade
utanför det så kallade Amazonasbiomet, och i stort sett hela den produktionen
motsvarar kravet i Baselkriterierna [se faktaruta sid 52]. Det innebär att Denofa
troligen skulle ha väldigt svårt att hitta tillräcklig mängd av GMO-fria sojabönor som är producerade på ett mer hållbart sätt till rimlig kostnad, säger Claes
Johansson.
Hittills har Lantmännen inte haft någon egen representant på plats i Brasilien
utan förlitat sig på de kontroller som genomförts av importörerna. Detta är på
väg att förändras.
– Vi håller på med upphandling av kontrolltjänster och planerar att anlita ett par
oberoende kontrollörer i Brasilien, säger Claes Johansson.
Lantmännen är, som redan nämnts, anslutna till RTRS (som har strängare krav
än Lantmännens egen uppförandekod) och hade inför upphandlingen av 2009
års skörd satt som mål att också leverantörerna ska ansluta sig till initiativet.
Nästa fas blir att i ökande utsträckning köpa sojamjöl som producerats av bönor
som odlats av RTRS-certifierade producenter när sådant mjöl väl kommer ut på
marknaden, vilket förväntas ske efter skörden 2011.
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Intervju 26 jan 2010.
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Amazonasmoratoriet förbjuder handel med soja som odlats på nyskövlad regnskogsmark.
Det upprättades efter att Greenpeace släppt sin rapport Eating up the Amazon och
började gälla 2006.
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När RTRS:s kriterier är klara har Lantmännen ambitionen att öka andelen certifierad soja till minst 50 procent av den totala inköpsvolymen inom två år.
– Vårt engagemang i RTRS och Amazonasmoratoriet och vårt val av leverantörer,
är det sätt Lantmännen har möjlighet att ta ansvar för sojaimporten idag för att
motverka sojaodlingens negativa effekter på miljö och samhälle. Men vi kommer
att utvidga vårt ansvarstagande framöver i takt med att RTRS-systemet utvecklas
och också öka vår egen kontroll av sojaleverantörerna, säger Claes Johansson.

7.3 Svenska Foder
Svenska Foder ägs av Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, den danska motsvarigheten till Lantmännen, med cirka 28 000 danska jordbrukare som medlemmar. DLG tillhandahåller bland annat utsäde, gödning, växtskydd och foder.
2008 hade DLG en omsättning på drygt 37 miljarder danska kronor och 5 000
medarbetare.
Svenska Foders verksamhetsområden är foderproduktion (för gris, nöt, fjäderfä
och häst), spannmålshandel och handel med övriga varor för lantbruk och hobbydjurägare. Svenska Foder har 210 anställda och en omsättning på 3 400 miljoner kronor. Svenska Foder använder årligen ca 50 000 ton sojamjöl och drygt
5 000 ton Soypass, som är ett specialbehandlat sojamjöl.
Lars Hermansson, foderchef på Svenska Foder AB berättar att företaget köper
i princip allt sojamjöl från det norska företaget Denofa. Det som styr Svenska
Foders inköp av sojaprodukter är priset i förhållande till andra proteinråvaror,
näringsmässig och hygienisk kvalitet samt lantbrukets branschföreningars krav
på GMO-fria foderråvaror. Lars Hermansson känner inte i detalj till vilka odlare
eller leverantörer av soja som används i Brasilien utan hänvisar till Denofa. Han
vet att Denofa köper sojabönor från de brasilianska delstaterna Mato Grosso,
Bahia och Paraná.
Svenska Foder ställer inte själva några krav på leverantörerna ur hållbarhetsperspektiv, men känner väl till Denofas engagemang och medlemskap i RTRS. Man
har därför ingen egen särskild miljö- eller etikpolicy avseende sojaodling utan
hänvisar till Denofas arbete. Om kopplingen mellan sojaodling och skövlingen
av Amazonas antar man på Svenska Foder att sojan man köper in kommer från
odlingar i Mato Grosso, söder om den gräns Greenpeace angett för det känsliga
Amazonasbiomet. Även när det gäller lokalbefolkningens påverkan av sojaodlingen i Brasilien förlitar man sig på Denofas etikpolicy. Svenska Foder är inte
medlemmar i RTRS.
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8. Svenska importörer av nötkött
Brasiliens nötköttsexport till Sverige är ännu relativt liten, men snabbt växande.
För närvarande importerar Sverige närmare 10 000 ton nötkött från Brasilien
per år vilket utgör fyra procent av den totala konsumtionen av nötkött i Sverige.96
I Sverige säljs brasilianskt nötkött under varumärkena Naturkött, som ligger
under North Trade, samt Flodins, som ligger under Annerstedt Flodin AB.

8.1 North Trade
North Trade är Sveriges marknadsledande köttimportör och Sveriges största
importör av nötkött från Brasilien. Företaget distribuerar varje år över 17 miljoner kilo kött från nöt, gris, lamm och kyckling till kunder i Sverige och Finland.
Omsättningen är drygt 800 miljoner kronor per år.
Sedan 2006 ägs North Trade av riskkapitalbolaget Procuritas. År 2007 öppnade
företaget kontor i delstaten São Paulo i Brasilien. North Trade säljer och distribuerar sina produkter genom grossister och partihandelssystemen för detaljhandel,
storhushåll och industri.
Det brasilianska nötköttet säljs under varumärket Naturkött. Enligt North
Trades platschef i Brasilien, Johan Axenbjer, köper företaget in kött från noggrant utvalda slakterier som besöks varje månad. Han säger vidare att man tar
tydligt avstånd från produktion av kött från boskap med ursprung i Amazonas.
2006 började North Trade köpa kött från ett slakteri i Barra do Garças i Mato
Grosso som ägs av det brasilianska företaget JBS. Slakteriet, som ligger cirka
femtio mil från regnskogen, köper enligt Greenpeace boskap från gårdar som
bidragit till att regnskog avverkats. Under perioden januari till augusti 2008
slaktades på slakteriet i Barra do Garças 18 687 nötdjur som kom från fem av de
boskapsrancher som avverkat betydande mängder regnskog i regionen.97
Johan Axenbjer menar att även om JBS är en av North Trades leverantörer så har
just detta kött inte hamnat i Sverige. Han delger Swedwatch en spårbarhetslista
som EU införde vid årsskiftet 2007/2008. Enligt vad den visar har inte North
Trade handlat kött från de utpekade gårdarna under och efter 2008. Johan Axenbjer berättar att JBS skrev på dokumentet Sustainable Connections: São Paulo
– Amazon i oktober 2008. I och med detta förband sig JBS att inte köpa boskap
från några av de gårdar som finns med på miljödepartementets, IBAMAs lista
över gårdar som illegalt skövlat regnskog på sin mark.
– Alla dessa gårdar blir med automatik spärrade i boskapsinköparnas leveran96
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törslistor och inga inköp kan göras därifrån. Utöver detta har vi vår produktionsmanual Naturkött Beef production standard, som också innehåller ett tydligt
uttalat krav på gårdarna att inte skövla regnskog. Den är underskriven av alla
våra leverantörer, säger Johan Axenbjer.
Under Swedwatchs intervjuer med arbetare på slakteriet i Barro do Garças har
det framkommit att det finns problem i arbetsförhållandena som orsakar förslitningsskador och olyckor hos arbetarna.
– Slakt och styckning är ett arbetsintensivt jobb var det än bedrivs i världen. Vi
vet att JBS har gymnastikövningar och program för att undvika förslitningsskador och olyckor. Förutom detta får varje anställd en läkarundersökning per år,
säger Johan Axenbjer.
Enligt den revision som North Trade har gjort av slakteriet, uppfylls alla lagkrav
på arbetsförhållanden. Axenbjer tillägger dock att North Trade nu gjort sitt sista
kontrakt med Barra do Garças av den anledningen att det är svårt att förklara för
kunderna att man kan ha uthållig produktion på en anläggning som ligger så pass
i Amazonia Legal.
– North Trade började köpa kött från Barra do Garças 2006 när delstaterna
Mato Grosso do Sul, São Paulo och Parana blev avstängda på grund av mul- och
klövsjuka. I slutet av 2008, när de avstängda delstaterna började öppna upp igen,
tog North Trades styrelse ett beslut att så snart tillgången på gårdar och djur
var tillräckligt god igen i övriga delstater skulle vi lämna Barra do Garças. Vi är
nu i gång och producerar i Campo Grande och gör inga nya kontrakt i Barra do
Garças, säger Johan Axenbjer.
North Trade har en egen miljöpolicy där man ställer krav på köttleverantörerna i
Brasilien genom Naturkött Beef production standard. Denna miljöpolicy inkluderar krav som täcker hela produktionskedjan, från uppfödningen hos bonden
till färdiga produkter hos kunden. I kravspecifikationen ingår att produktionen
av nötkött inte får leda till att regnskogsområden avverkas, att transporterna är
miljöeffektiva (till exempel får flygtransporter inte förekomma) samt att arbetsrättslagstiftning och miljöregler följs.98
Den första versionen av denna standard togs fram år 2000. Då låg fokus på rena
uppfödningsfrågor såsom användning av köttmjöl och insatser för att minska
risken för galna kosjukan. Sedan 2005 innehåller North Trades standard även
miljöfrågor. Calle Ramvall, kvalitets- och produktchef på North Trade, berättar
att ett tillägg i Naturkött Beef production standard gjordes 2009 som rör företagets etikpolicy. Här kräver North Trade att deras leverantörer inte köper kött från
gårdar där slaveri påträffats, och att arbetare på gårdar och slakterier har villkor som följer Brasiliens lagstiftning. North Trades standard speglar idag bland
annat ILO:s kärnkonventioner, även om inga hänvisningar görs till internatio98
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nella instrument. Den innehåller förbud mot barnarbete och diskriminering.
Olyckor ska förhindras och anställda ska utbildas i hälsa och säkerhet. Anställdas
fackligheter slås också fast, liksom rätten till skriftliga kontrakt. Löner ska gott
och väl täcka basbehoven. Särskilda skrivningar saknas dock för att säkerställa
ursprungsfolks och inhyrd personals rättigheter.
För att säkerställa att kraven efterföljs har North Trade en kvalitetsansvarig på
plats i Brasilien som utför kontroller. Dessa kontroller är annonserade och görs,
enligt Calle Ramvall, en gång i månaden på varje anläggning. Att göra oannonserade kontroller är enligt Calle Ramvall alltför svårt att hantera praktiskt med
tanke på restider och avstånd i Brasilien.
– Vi försöker upprätta ett partnerskap med de anläggningar vi jobbar med och då
är det viktigt att den som utför kontrollen kan röra sig fritt i anläggningen. Det
fungerar inte om denne uppfattas som en polis. Självklart är det en avvägning
men vi tror att bästa sättet att få en bild av hur verkligheten ser ut är att göra täta
besök. Även om de är annonserade blir det då svårt att tillrättalägga något, säger
Calle Ramvall.
Man har också under hösten 2009 anlitat det oberoende revisionsföretaget Prosanitas, som gjort kontroller i Brasilien både när det gäller miljö och arbetsförhållanden. Prosanitas rapport, som Swedwatch har tagit del av, håller just nu på
att utvärderas.99
Enligt Calle Ramvall har Prosanitas inte funnit några problem när det gäller
miljö och sociala villkor.
– Prosanitas har bekräftat att vi uppfyller vår nuvarande standard, säger han.
Vad kan North Trade förbättra i sitt miljö- och etikarbete?
– Vi har precis avslutat revisionen av vår CSR-policy och anser att vi har arbetat
igenom frågorna. Men arbetet med detta kommer att vara en kontinuerlig process där vi säkert kommer att vara tvungna att revidera våra nuvarande ställningstaganden.

8.2 Annerstedt Flodin AB
Köttimportbolaget Annerstedt Flodin AB ägs av Scan AB vilket är ett dotterbolag
till HK Scan. Köttet som importeras levereras till detaljhandel, industri och storhushåll. Annerstedt Flodin har de senaste tre åren omsatt mellan 392 och 430
miljoner kronor per år.
Enligt Lisa-Marie Jansson, som var kvalitets- och miljöchef på Annerstedt Flodin
99
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fram till hösten 2009, gör företaget sina inköp både vid besök hos leverantörerna och genom kontakt från Sverige. Företagets huvudsakliga leverantör är JBS
Friboi som i sin tur använder sig av kontrakterade leverantörer.
Annerstedt Flodin importerar nötkött från JBS:s slakteri i Araputanga sedan
2006.100 Det slakteriet ligger inte, i motsats till vad företaget hävdar på sin hemsida, i södra, sydöstra eller centrala Brasilien. Det ligger inom det regnskogsområde som finns i södra Mato Grosso och där skogsvårdslagen som säger att 80
procent skogsbevuxen mark ska bevaras, gäller. Enligt Greenpeace har fem av de
gårdar som säljer boskap till slakteriet avverkat skog på mellan nittio och hundra
procent av sin mark. Enligt Sven Rydberg, veterinär och miljöchef på Annerstedt,
har företaget ingen kommentar till detta utan hänvisar till JBS i Brasilien.
– Vi är för små för att lägga oss i det. Vi förutsätter att brasilianska myndigheters
beslut följs, säger han.
Under perioden januari till augusti 2008 sålde dessa gårdar sammanlagt 6 659
nötdjur till slakteriet i Araputanga.101 I oktober 2009, efter att Greenpeaces rapport publicerats, förband sig JBS Friboi att sluta köpa boskap från nyligen avverkade områden i regnskogen.
Enligt Sven Rydberg följer Annerstedt Flodin de regler som gäller för köttimport
från Brasilien vad gäller att anläggningen är godkänd för export till EU och att
gårdar som levererar djur för export till EU är godkända av brasilianska myndigheter enligt kravlista från EU. Utöver detta har man enligt hemsidan en CSRpolicy (Corporate Social Responsibility) som baseras på FNs principer i Global
Compact. På hemsidan skriver Annerstedt Flodin att CSR-policyn innebär att alla
typer av barnarbete och tvångsarbete är förbjudet och att arbetare har rätt till
fackföreningsverksamhet.102 Sven Rydberg säger att en närmare beskrivning av
företagets CSR-policy inte kan lämnas ut.
Annerstedt Flodin utför inga kontroller för att se till att CSR-policyn efterlevs.
– Vi har ingen möjlighet att själva följa upp att regler följs utan hänvisar till JBS,
säger Sven Rydberg.

100 Enligt uppgift av Sven Rydberg, veterinär och kvalitetschef på Annerstedt vid intervju 26
jan 2010.
101 Greenpeace (2009) Slaughtering the Amazon , s. 53
102 Annerstedt Flodins hemsida
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9. Slutsatser och rekommendationer
Sojaodlingarna och boskapsuppfödningen i Brasilien är förenade med stora hållbarhetsproblem. Ju mer soja och kött, desto mindre regnskog. Den ökade internationella efterfrågan på nötkött har lett till en kraftig expansion av soja- och
nötköttsproduktion med följden att ekosystem hotas och mänskliga rättigheter
åsidosätts. Att vår mat odlas på annans mark är en trend som även gäller i andra
delar av världen, och många gånger sker denna produktion under förhållanden
som är långt sämre än inom den svenska jordbrukssektorn.
Det finns ingen entydig definition av begreppet ”hållbarhet”.103 Oftast anses
begreppet bestå av tre delar som alla är lika viktiga och ömsesidigt beroende av
varandra:

•
•
•

Ekologisk hållbarhet (att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och att inte utsätta naturen och människans för mer än de tål).
Social hållbarhet (att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga behov
tillgodoses).
Ekonomisk hållbarhet (att hushålla med mänskliga och materiella resurser på
lång sikt).104

Enligt FN ska alla länder ha en strategi för hållbar utveckling men denna rapport
visar att Brasiliens strävan efter att skapa ekonomisk tillväxt många gånger skett
på bekostnad av miljön och människors rättigheter. Myndigheter utför inspektioner utefter förmåga. Regeringen på federal nivå, liksom delvis även regeringar
på delstatlig nivå, har fattat beslut om att utvidga skyddsområdena och åtgärda
olaglig avverkning, men förhållandena motsvarar fortfarande på flera punkter
inte kraven i internationella konventioner och Brasiliens egen lagstiftning.
Dagens situation visar att statens och myndigheternas insatser måste kompletteras med aktiviteter från företag, både från producenterna/exportörerna i Brasilien och inköpsföretagen/slutanvändarna i länder som Sverige. En efterfrågan på
en mer hållbar soja- och nötköttsproduktion kan skapa incitament för producenter att leva upp till lagkrav och internationella standarder för att kunna konkurrera på en global marknad.
Sverige importerar betydande mängder soja och nötkött från Brasilien. Swedwatchs undersökning sätter ljuset på de svenska företagens ansvar i en industri
som bidrar till skövlad regnskog, en modern form av slaveri och undanträngda
ursprungsfolk.
103 På den globala politiska arenan fick begreppet fäste i samband med FN-rapporten Vår
gemensamma framtid (Brundtlandsrapporten) 1987 som definierade hållbar utveckling
som en utveckling som ”... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.
104 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) definition av hållbar utveckling
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Svenska Foder, som förser svenska gårdar med sojabaserat djurfoder, har inte
någon miljö- eller etikpolicy och ställer heller inte några krav på leverantörerna.
Nötköttsimportören Annerstedt Flodin AB utför inga leverantörskontroller och
menar att de är för små för att lägga sig i att en av deras leverantörer handlar
med gårdar som avverkar regnskog illegalt.
Sojaimportörerna Denofa och Lantmännen, och köttimportörerna North Trade
och Annerstedt Flodin ställer någon form av miljömässiga och sociala krav på
sina leverantörer. Svenska Foder ställer inga krav alls och Annerstedt Flodins
krav är inte offentliga.
Norska sojaimportören Denofa började 2004 att handla med Grupo André Maggi
(Amaggi) som stått för en betydande del av sojaexpansionen i Brasilien. Amaggis eget material visade att företaget, genom att omvandla för mycket skog till
jordbruksmark, hade brutit mot brasiliansk skogslagstiftning två år tidigare. Idag
gör Denofa egna revisioner av Amaggi. Med tanke på att Amaggi äger 51 procent
av Denofa går det att ifrågasätta trovärdigheten i dessa revisioner. Att baskriterierna i ProTerra-certifieringen följs kontrolleras av Cert ID:s kontrollanter, eller
revisorer från liknande firmor. Revisionsresultaten är inte offentliga.
De svenska köttimportörerna North Trade och Annerstedt Flodin har också
kopplingar till företag som historiskt sett bidragit till olaglig regnskogsavverkning, visade Greenpeace rapport från 2009. Enligt de spårbarhetslistor som
North Trade delgett Swedwatch har de endast handlat från godkända gårdar
under och efter 2008. Annerstedt Flodin anser sig vara för små för att kunna
lägga sig i och hänvisar till brasilianska myndigheter.
Swedwatchs rapport visar också på arbetsmiljöproblem på det slakteri i Barra do
Garças som levererar kött till North Trade. North Trade uppger att deras egen
kontroll visat att slakteriet lever upp till lagkraven. Kontraktet med slakteriet
kommer dock inte att förlängas och inköpen därifrån är avslutade.
Lantmännen kommer att börja kontrollera sina högriskleverantörer inom kort,
medan Svenska Foder helt förlitar sig på sina affärspartners uppgifter. North
Trade besöker slakterierna de köper av en gång i månaden, medan Annerstedt
Flodin inte gör några kontroller. Inget av företagen i denna rapport gör oannonserade kontroller eller intervjuer med anställda utanför arbetsplatsen, vilket kan
leda till missvisande bedömningar av leverantörerna.
Soja- och nötköttsproduktionen negativa effekter på Amazonas och cerradon,
liksom kränkningar av anställdas och ursprungsfolks rättigheter, har lett till olika
initiativ som syftar till att göra soja- och nötköttsproduktionen mer hållbar. På
sojasidan är certifieringen ProTerra dominerande medan flerpartsinitiativet
Round Table for Responsible Soy (RTRS) är under uppbyggnad. Swedwatch och
dess medlemsorganisationer tror att sådana initiativ kan fylla en viktig funktion,
som komplement till statliga insatser. Det är dock av stor vikt att berörda parter
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(representanter för lokala grupper och anställda) involveras i processen; att de
får definiera problemen och föreslå lösningar samt att de ges rätt till information
om till exempel miljökonsekvenser och inspektionsresultat.
Swedwatch, Latinamerikagrupperna och Miljöförbundet Jordens Vänner rekommenderar företagen att:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anta uppförandekoder om detta saknas, eller revidera dem enligt nedan om så
behövs. Uppförandekoderna ska vara offentliga och bör inkluderas i kontrakten så att de får bindande status.
Basera uppförandekoderna på de relevanta internationella konventioner som
nämns i denna rapport, och nationell lagstiftning.
Skriva in försiktighetsprincipen i uppförandekoden. Tydligt är att den brasilianska lagstiftningen är högst otillräcklig vad gäller bekämpningsmedel.
Kontrollera leverantörer och kontrollorgan genom oannonserade besök av
tredje part och informationsinhämtning från lokalbefolkning, organisationer
och fack. Det är också viktigt att anställda intervjuas utanför arbetsplatsen så
att de vågar förmedla eventuell kritik utan att riskera uppsägning.
Offentliggöra resultatet av kontroller och revisioner så att berörda parter och
andra intressenter kan utvärdera företagens arbete. Någon typ av klagomålsmekanismer bör sättas upp för att kanalisera eventuell kritik.
Verka för att öka hållbarheten inom sojaproduktionen i Brasilien, exempelvis
inom ramen för certifieringen ProTerra. Medlemskap i likvärdiga initiativ på
köttsidan bör också främjas.
Enbart göra inköpen från certifierade odlingar i framtiden och säkerställa
sojans och köttets ursprungsområde.
Göra och offentliggöra regelbundna GMO- och kemikalietester av importerad
soja.

63

Referenser
A Gazeta, Indústria fortalecará município, 2009-09-15
Agencia Brasil. 2003. Brasil está longe de metas de conservação
Agencia Estado, Moratória da soja plantada na Amazônia não é cumprida,
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,moratoria-da-soja-plantada-na-amazonia-nao-e-cumprida,354460,0.htm (nedladdad 2010-02-16)
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, brasilianska nationella hälsoinspektionsorganet, hemsida http://portal.anvisa.gov.br/
Amazon Environmental Research Institute (IPAM) & Friends of the Earth Amazonia Brasileira, 2004, Soybean in the Brazilian Amazon - Overview of Current
State of Discussion, São Paulo
Amigos da Terra, 2008. O Reino do Gado – uma nova fase na pecuarização da
amazonia brasileira. http://www.agropecuaria.org/agropecuaria/GanaderiaAmazonia.pdf (nedladdad 2010-02-16)
Annerstedt Flodins hemsida, http://www.annerstedt.se/z-svensk/start/1-pressv-09.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Araguaia News, Duas mortes confirmadas em conflito entre caminhoneiros e
trabalhadores rurais em MT, 2009-06-18, http://www.araguaia.net/News/
Imprimir.asp?IdNoticia=9486 (nedladdad 2010-02-16)
Araújo, M. 2004. Deforestation is the second highest in Amazonia’s recorded
history. Friends of the Earth Amazonia, São Paulo, http://www.amazonia.org.
br/guia/detalhes.cfm?id=103935&tipo=6&cat_id=88&subcat_id=1 (nedladdad
2010-02-16)
Benbrook Charles M., 2005, Rust, Resistance, Run Down Soils and Rising
Costs – problems facing soybean producers in Argentina, Ag BioTech, InfoNet
Technical Paper number 8, January 2005, http://www.biosafety-info.net/file_
dir/2916248854c16c65ea.pdf (nedladdad 2010-02-16)
Bickel, Ulrike, 2005, Human rights violations and environmental destruction
through soybean production in Brazil, Reporter Brasil, http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/International_SOY_FINANCING_Brazil10_2002Ulrike.pdf (nedladdad 2010-02-16)
Brundtland, Gro Harlem Report of the World Commission on Environment and
Development: Our Common Future, 1987, http://www.un-documents.net/wcedocf.htm (nedladdad 2010-02-16)

64

Cederberg, Christel, Meyer, Daniel and Flysjö, Anna, 2009, Life cycle inventory of green house gas emissions and use of land and energy in Brazilian beef
production. The Swedish Institute for Food and Technology (SIK), SIK report
number 792, June 2009, http://www.sik.se/archive/pdf-filer-katalog/SR792.pdf
- (nedladdad 2010-02-16)
Compliance Advisor/Ombudsman (CAO), CAO Audit of IFC’s Environmental
and Social Categorization of the Amaggi Expansion Project. (the independent
recourse mechanism for IFC and MIGA, the private sector lending arms of the
World Bank Group).
http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=91 - (nedladdad
2010-02-16)
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/AmaggiFinal_Editedversion_05-26-05.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, brasilianska konstitutionen, Título VIII- Capítulo VI “Do Meio ambiente”, art. 225 § 1º, IV http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm - (nedladdad 2010-02-16)
Companhia Nacional de Abastecimiento (Conab), Statligt ägd bolag, ministeriet för jordbruk, djurhållning och försörjning, 2006, http://www.conab.gov.br/
conabweb/ - (nedladdad 2010-02-16)
Dros, J.M. 2004. Managing the Soy Boom. Two scenarios of soy production
expansion in South America. Amsterdam. AIDEnvironment. http://assets.
panda.org/downloads/managingthesoyboomenglish_nbvt.pdf - (nedladdad
2010-02-16)
Duarte, Edson, Como surgiu a “Lei Monsanto”, 2005-03-11. http://www4.ensp.
fiocruz.br/radis/web/LeiMonsanto.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Dutch Soy Coalition, 2008, Modern Slavery in Brazil, faktablad 2. http://www.
milieudefensie.nl/landbouw/publicaties/rapporten/infobladen/dsc-factsheet-2modern-slavery-final-december-2008.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Empresa de Pesquisa Energética, EPE, Centrais Hidrelétricas das Bacias do Rio
Aripuanã e Rio Juriena , 2008-06-12.
Fearnside P M. 2005. Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates and
Consequences. Conservation Biology 19:680-688
Fischer, G, Shah, M, van Velthuizen, H and Nachtergaele, F. O. Global Agro-ecological Assessment for Agriculture in the 21st Century, International Institute
for Applied Systems Analysis Laxenburg, Austria and Food and Agriculture Orga-

65

nization of the United Nations (FAO), January 2002, http://www.iiasa.ac.at/
Admin/PUB/Documents/RR-02-002.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
FN:s deklaration om urfolks rättigheter, artikel 24, Sept 2007, http://www.
un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html - (nedladdad 2010-02-16)
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 8. http://
www.humanrights.se/upload/files/2/MR-instrument/IKMPR.pdf- (nedladdad
2010-02-16)
FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, http://www.humanrights.se/upload/files/2/MR-instrument/IKESKR.pdf (nedladdad 2010-02-16)
Folha de São Paulo, Brasil importa agrotóxico vetado no exterior, 2008-09-23
GEIPOT. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, 1999, Areas
potenciais para soja e analise do sistema viario para escoamento desta produção. Grupo Interministerial, Agricultura Transportes. Brasilia Df
Germiso, Mekonnen & Eldholm, Vegard, 2008. Soya spiser skogen, Framtiden i
våre hender
Global Compacts principer: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/
TheTenPrinciples/index.html - (nedladdad 2010-02-16)
Goldsmith, Peter, Hirsch, Rodolfo, 2006, The Brazilian Soy Bean Complex.
Choices - The Magazine of Food, Farm and Resource Issues, Vol. 21(2): 06.
http://www.choicesmagazine.org/2006-2/tilling/2006-2-11.htm- (nedladdad
2010-02-16)
Greenpeace. 2006. Eating up the Amazon. http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/eating-up-the-amazon.pdf (nedladdad 201002-16)
Greenpeace, 2009, Amazon cattle footprint, Mato Grosso: State of destruction.
http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/amazoncattle-footprint-mato.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Greenpeace, 2009. Slaughtering the Amazon http://www.greenpeace.org/international/press/reports/slaughtering-the-amazon- (nedladdad 2010-02-16)
Greenpeace, 2009, Amazon cattle footprint, Mato Grosso: State of destruction,
http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/amazoncattle-footprint-mato.pdf - (nedladdad 2010-02-16)

66

Gruppo Maggis hemsida, http://www.grupomaggi.com.br/- (nedladdad 201002-16)
Grupo André Maggis certifiering av farmar, fabriker, lager och hamnar
enligt ProTerra. http://www.grupomaggi.com.br/en/produtoCertificados.
jsp?areaId=109&id=0 - (nedladdad 2010-02-16)
Initiativa Brasileiras hemsida, www.iniciativabrasileira.com.br - (nedladdad
2010-02-16)
Iniciativa Conexões Sustentáveis, http:// www.conexoessustentaveis.org.br
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) brasilianska geografi- och
statistikinstitutet, 2006, Censo Agropecuário. http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006/agropecuario.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
International Labour Organisation (ILO) Internationella arbetsorganisationen,
konvention nummer 29 och 105, http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.
htm (nedladdad 2010-02-16)
International Labour Organisation (ILO) Internationella arbetsorganisationen,
konvention nummer184, http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm (nedladdad 2010-02-16)
International Labour Organisation (ILO) Internationella arbetsorganisationen,
Combating Forced Labour in Brazil, projektdokument senast uppdaterat 5 april
2005. http://www.ilo.org/public/portugue/region/ampro/brasilia/tbesc_english/brasil/projetos/documento.htm (nedladdad 2010-02-16)
International Finance Corporation (IFC) 2002, Project summary on nr 11344,
Grupo Andre Maggi, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/1ca07340e47a3
5cd85256efb00700cee/3914BDFE99B893E0852576BA000E2420 - (nedladdad
2010-02-16) eller http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/Content/Brazil_InvestmentProjects - (nedladdad 2010-02-16)
International Finance Corporation (IFC) 2002, Project Summary on nr 11344,
Grupo Andre Maggi, Environmental Review Summary with attachments, annex
1. http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/2bc34f011b50ff6e85256a550073ff1
c/5c5b7406c84ffb26852576ba000e22f1?opendocument - (nedladdad 2010-0216)
International Finance Corporation, (IFC) 2004, Project Summary on nr 22561,
Amaggi expansion, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/1ca07340e47a3
5cd85256efb00700cee/9276FD013FC1B05B852576BA000E25F8- (nedladdad
2010-02-16) eller http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/Content/Brazil_InvestmentProjects - (nedladdad 2010-02-16)

67

Intergovernmental Panel on Climate Change, (IPCC) 2000, Special Report on
land use, land-use change, and forestry, Robert T. Watson, Ian R. Noble, Bert
Bolin, N. H. Ravindranath, David J. Verardo and David J. Dokken (Eds.) Special
report of the Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. http://www.
grida.no/publications/other/ipcc_sr/?src=/Climate/ipcc/land_use/index.htm
(nedladdad 2010-02-16)
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007, Working Group III:
Climate Change, 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
B. Metz, O.R.Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
http://www1.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm (nedladdad 2010-02-16)
International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA)
2009, Cropbiotech Update, decembro 2009, Notìcias, http://www.isaaa.org/
kc/cropbiotechupdate/files/portuguese/portuguese-2009-12-01.pdf (nedladdad
2010-02-16)
Jernbäcker, Eva, 2008. Om utsläpp från förändrad markanvändning och skogsbruk. Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_
forandring/pdf/klimat_konsumtion_markmarkanvand_pm.pdf (nedladdad
2010-02-16)
Jordbruksverket http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoochklimat/genteknikgmo.4.2399437f11fd570e67580001825.html (nedladdad 2010-0216)
Jordbruksverket, EU:s marknadsreglering för nötkött. http://www.sjv.se/
amnesomraden/handel/politikochframtid/ eusjordbrukspolitik/notkott.4.1bd41
dbf120d2f595da80005257.html (nedladdad 2010-02-16)
Jönsson, Henrik, GMO-jättarnas förlovade land, Råd&Rön, 2009-01-28.
http://www.radron.se/templates/Artikel____2157.aspx (nedladdad 2010-0216)
Kaplan, M.A.C., Figueiredo, M.R. and Gottlieb, O.R, 1994. Chemical Diversity of
Plants from Brazilian Cerrados. Anais da Academia Brasileira de Ciencias. Vol
66.
Kemikalieinspektionen, KEMI, Klassificeringsdatabasen, http://apps.kemi.se/
klassificeringslistan/amne.cfm?id=602-052-00-5 (nedladdad 2010-02-16)
Klink C A & Machado R B. 2005. Conservation of the Brazilian Cerrado. Conservation Biology 19:707-713

68

Kumm, Karl-Ivar & Larsson, Malin, 2007. Import av kött – export av miljöpåverkan. Rapport 5671, Naturvårdsverket.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5671-9.pdf (nedladdad 2010-02-16)
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) hemsida, http://www.kth.se/- (nedladdad
2010-02-16)
Lantmännens uppförandekod: http://www.lantmannen.com/upload/Com/
Documents/Uppförandekoden/Code%20of%20ConCond_swe.pdf (nedladdad
2010-02-16)
Lilley, Sasha, 2004, Paving the amazon with soy. Corpwatch. http://www.corpwatch.org/article.php?id=11756 - (nedladdad 2010-02-16)
Margulis, Sergio, 2004, Causes of Deforestation of the Brazilian Amazon Working paper no 22 (World Bank, Washington DC)
Miljöbalken (2 kap 3 §) SFS 1998:808, http://www.notisum.se/rnp/sls/
lag/19980808.HTM - (nedladdad 2010-02-16)
Ministério da Ciência e Tecnologia, (MCT) brasilianska forsknings- och teknologiministeriet, 2006. Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas
de Gases de Efeito Estufa. http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/primeiro-inventario-brasileiro-de-emissoes-antropicas-de-gases-de-efeitoestufa- (nedladdad 2010-02-16)
Ministério da Saúde, brasilianska hälsoministeriet, 2008, Vigilância em Saúde
Ambiental http://portal.saude.gov.br/
Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska miljödepartementet, 1998.
First national report for the convention on biological diversity – BRAZIL.
www.cbd.int/doc/world/br/br-nr-01-p1-en.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska miljödepartementet, 2005.
Plano de controle e prevenção ao desmatamento, , Secretariat of Biodiversity
and Forests. www.mma.gov.br/doc/desmatamento2003_2004.pdf - (nedladdad
2010-02-16)
Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska miljödepartementet, 2009,
Monitoramento dos Biomas Brasileiros
Möllersten Björn, 2009. Det saknade miljömålet. Miljöförbundet Jordens
Vänner. http://www.mjv.se/filer/Det_saknade_miljomalet.pdf - (nedladdad
2010-02-16)

69

Naturkötts hemsida, www.naturkott.com, http://www.naturkott.se/index.
php?lang=sv&id=Om_Naturkott&subId=Miljo - (nedladdad 2010-02-16)
Naturskyddsföreningen, hemsida, http://www.naturskyddsforeningen.se/naturoch-miljo/jordbruk-och-mat/genteknik/ (nedladdad 2010-02-16)
Naturvårdsverket, hemsidan om FN:s konvention om biologisk mångfald
www.biodiv.se
Nepstad D et al. The End of Deforestation in the Brazilian Amazon. Nature
326:1350-1351
New York Times, Relentless Foe of the Amazon Jungle: Soybeans, 2003-09-17
North Trades miljöpolicy: http://www.northtrade.se/Exego.aspx?p_id=435
Notícias Agrícolas, Bloomberg, Vendas de semente “Bom Futuro” sobem devido
aos planos do Brasil de aumentar safra de soja, 2009-07-01, http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias.php?id=50505 (nedladdad 2010-02-16)
O Estado de São Paulo, Dumping social dá multa ao JBS Friboi, 2009-10-21
O Globo, Sinais verdes do cerrado, 2008-04-08
O Globo, No campo, o envenamento diário com os agrotóxicos, 2009-10-25.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD):s riktlinjer
för multinationella företag, juni 2000, artikel 4 (försiktighetsprincipen)
http://www.oecd.org/dataoecd/32/16/40294488.pdf- (nedladdad 2010-02-16)
ProForest, 2004, The Basel Criteria for Responsible Soy Production: Local
interpretation for use in Brazil. Prepared by ProForest for Coop Switzerland
in cooperation with WWF Switzerland, http://assets.panda.org/downloads/05_02_16_basel_criteria_engl.pdf- (nedladdad 2010-02-16)
ProTerras hemsida, http://cert-id.eu/Certification-Programmes/ProTerra.aspx
http://cert-id.eu/Certification-Programmes/ProTerra.aspx - (nedladdad 201002-16)
ProTerras standards, version 2, http://cert-id.eu/docs/ProTerra-V2-2008-April24-controlled.aspx - (nedladdad 2010-02-16)
Ratter, J.A., Ribeiro, J.F. and Bridgewater, S, 1997. “The Brazilian Cerrado vegetation and threats to its biodiversity” in Annals of Botany, Vol 80: 223 - 230,
1997. http://aob.oxfordjournals.org/cgi/reprint/80/3/223.pdf - (nedladdad
2010-02-16)

70

Repórter Brasil, Lista Suja do Trabalho Escravo, 2009-10-26. http://www.
reporterbrasil.com.br/listasuja/- (nedladdad 2010-02-16)
Reuters, Brazil’s Amaggi buys Norwegian non-GMO grain firm, 2009-07-13
http://www.reuters.com/article/idUSN1317759420090713 (nedladdad 2010-0216)
Rother, Larry, Relentless foe of the Amazon jungle: soybeans, New York Times,
2003-09-17. www.nytimes.com/2003/09/17/international/americas/17BRAZ.
html?ex=1379131200&en=d3b8dc0bcec988e8&ei=5007&partner=USERLAND (nedladdad 2010-02-16)
Rotterdamkonventionen om hantering av förhandsgodkännande för vissa farliga
kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, http://www.pic.int/
en/ConventionText/RC%20text_2008_E.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Round Table on Responsible Soy (RTRS), hemsidan, http://www.responsiblesoy.
org – (nedladdad 2010-02-16)
Rylands, A. B., et al. ”Amazonia”. In: Mittermeier;, R. A., et al. (Eds.) Wilderness:
Earth’s last wild places. Mexico City: CEMEX, 2002. p. 57-107
Saatchi, S.S, Houghton R. A., Dos Santos Alvala R. C., Soares J. V. and Yu, Y,
2007. Distribution of aboveground live biomass in the Amazon Basin. Global
Change Biology, Vol. 13: Issue 4, p. 816-837
Schnepf, Dohlman, Bolling 2001. Agriculture in Brazil and Argentina. WRS-013. Washington Economic Research Service. USDA. http://www.ers.usda.gov/
Publications/WRS013/ - (nedladdad 2010-02-16)
Sveriges ambassad, Brasilien, 2008. Promemoria: Amazonas regnskog.: http://
www.swedenabroad.com/SelectImageX/130224/amazonaspromemoriabrasilien.
pdf- (nedladdad 2010-02-16)
USDA, The Amazon: Brazil’s final soybean frontier. United States Department
of Agriculture, Foreign Agricultural Service. http://www.fas.usda.gov/pecad/
highlights/2004/01/Amazon/Amazon_soybeans.htm (nedladdad 2010-02-16)
U.S. Environmental Protection Agency, (US-EPA) Pesticides, reregistration: Carbofuran http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/REDs/factsheets/carbofuran_ired_fs.htm (nedladdad 2010-02-16)
U.S. Environmental Protection Agency (US-EPA) Pesticides reregistration:
Methamidophos bedömning, augusti 2002, http://www.epa.gov/oppsrrd1/
REDs/factsheets/methamidophos_ired_fs.htm - (nedladdad 2010-02-16)
Valor Econômico, Mato Grosso acelera plantio da soja , 2009-09-23

71

Van Gelder, Jan Willem, 2004, Bank loans and credits to Grupo André Maggi.
A research paper prepared for Fundação CEBRAC. http://www.banktrack.org/
manage/ems_files/dlforce/the_financing_of_grupo_andre_maggi/040516%20
The%20Financing%20of%20Grupo%20andre%20Maggi%20Soy.pdf
(nedladdad 2010-02-16)
Verweij, Schouten, et al. 2009. Keeping the Amazon Forests Standing; a matter
of values. WWF Netherlands. http://assets.panda.org/downloads/wnf_amazonerapport_def.pdf - (nedladdad 2010-02-16)
Världsnaturfonden, hemsidan, http://www.panda.org/what_we_do/where_we_
work/amazon/ (nedladdad 2010-02-16), http://www.panda.org/what_we_do/
where_we_work/amazon/problems/amazon_deforestation, (nedladdad 201002-16)
Wanderlei A. Pignati, Jorge M. H. Machado, James F. Cabral, 2007, Acidente
rural ampliado: o caso das ”chuvas” de agrotóxicos sobre a cidade de Lucas do
Rio Verde (Major rural accident: the pesticide ”rain” case in Lucas do Rio Verde
city) – MT. Ciência & Saúde Coletiva 2007, vol.12, n.1 pp. 105-114
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S1413-81232007000100014 (nedladdad 2010-02-16)
Wanderlei A. Pignati, Jorge M. H. Machado, 2007, O agronegócio e seus impactos na saúde dos trabalhadores e da população do estado de Mato Grosso
Wassenaar T et al., 2007, Projecting land use changes in the Neotropics: The geography of pasture expansion into forest. Glob Env Change 17:86-104.
Wesseling, C. et al , “Paraquat in developing countries”, i International Journal
of Occupational and Evironmental Health, okt/dec 2001, 7:275-286
World Health Organisation (WHO) Världshälsoorganisation, 2005 The WHO
recommended classification of pesticides by hazard and guidelines for classification 2004. http://www.inchem.org/documents/pds/pdsother/class.pdf - (nednedladdad 2010-02-16)
World Resources Institute, 2007, Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 4.0. http://cait.wri.org/ - (nedladdad 2010-02-16)
World Resources Institute, 2008, Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 6.0. http://cait.wri.org/ (nedladdad 2010-02-16)

72

Intervjuer
Intervju i Anapu, 2007-12-04
Intervju i Barra do Garças, 2009-09-22
Intervju i Barra do Garças, 2009-09-21
Samtal med Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen den 18 jan 2010
Intervju i Cuiabá, 2009-09-15
Intervju i Cuiabá, 2009-09-17
Intervju i Campo Verde, 2009-09-19
Intervju med Staffan Eklöf på Jordbruksverkets växtodlingsenhet, 15 jan 2010
Intervju med Thor Kristoffersen, kvalitetschef, Denofa, 2009-09-16
Intervju med Thor Kristoffersen, kvalitetschef, Denofa, 18 dec 2009.
Intervju på farmen Ponte Pedra, 2009-09-16
Intervju med Calle Ramberg, kvalitetschef på North Trade. 17 dec 2009
Intervju i Rondonópolis, 2009-09-16
Intervju i Sinop, 2007-04-26
Intervju med Sintia, slakteriarbetarnas fackförbund i Barra do Garças,
2009-09-22
Intervju med Wanderlei A. Pignati, 2009-09-15
Intervju med Richard Werran, verksamhetschef för Cert-ID Europe, den 14
januari 2010

73

Företagens kommentarer

Kommentarer från Lantmännen
Lantmännen har aktivt deltagit i insamlingen av information till rapporten ”Mera
kött, mindre regnskog- En rapport om soja och nötkött från Brasilien” och ser
positivt på det slutliga sammanställda resultatet, som Lantmännen fått ta del av
innan publicering. Rapporten bidrar med ökad kunskap och kan fungera som
underlag för ytterligare förbättringar avseende hur proteinbehovet inom animalieproduktionen tillgodoses på ett långsiktigt hållbart sätt.
De rekommendationer som ges i rapporten är relevanta och konstruktiva och
Lantmännen kommer i sitt fortsatta förbättringsarbete beakta de åtgärdsförslag
som inte redan är uppfyllda när det gäller ansvarstagande för sojaproduktionen
i Brasilien. Lantmännen arbetar parallellt med att utvärdera alternativa proteinkällor och är öppna för att tillsammans med övriga aktörer i animalieproduktionskedjan introducera och utveckla hållbara proteinfoderprodukter. I dagsläget
är biprodukten drank från Lantmännens etanolfabrik i Norrköping det främsta
alternativet som ersättning till en del av det sojamjöl som används idag.
Lantmännen driver på olika sätt en utveckling mot en mer hållbara animalieproduktion. Till exempel genom att marknadsföra foder, som till stor del består av
svenska råvaror och uteslutande ingredienser med europeiskt ursprung under
namnet Nötfor Nära. De klimatberäkningar som Lantmännen introducerat på
fodermarknaden bidrar också till ökad kunskap om den miljöpåverkan produktionen av olika foderprodukter haft i hela produktionskedjan.
Claes Johansson
Lantmännen
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Kommentarer från North Trade
North Trade har varit verksamma med import av nötkött från Brasilien sedan
1997. Den jämna höga kvaliteten parat med god djuromsorg, där djur föds upp
i en extensiv miljö naturligt på gräs, var och är viktiga ingredienser som den
svenska konsumenten har visat sin uppskattning för. Det mycket goda sjukdomsläget, den förhållandevis låga energiåtgången i produktionen (jämfört med
konventionell svensk och europeisk boskapsuppfödning) samt en mycket väl
utvecklad produktsäkerhet var andra skäl att finna produktionen i Brasilien passande för en krävande svensk konsument.
North Trade ställde redan från start stora krav på hur produktionen av Naturkött® ska ske. Vi har därför idag en väl utvecklad produktionsstandard och CSRpolicy på plats för att reglera hur de produkter som vi marknadsför skall vara
producerade för att på bästa sätt ta hänsyn till såväl produktkvalitet, livsmedelssäkerhet som miljö och arbetsförhållanden. Vi tror att det bästa sättet att få till
stånd en långsiktigt hållbar utveckling är att vara tydlig i kravställandet och visa
att det finns en marknad för produkter som producerats enligt våra krav. För att
kunna göra detta måste vi samarbeta med producenter som har förutsättningar
och resurser att ta fram dessa produkter och säkerställa att våra krav uppfylls.
Det innebär att vi har valt att samarbeta med de mest medvetna producenterna i
Brasilien.
Vår CSR-policy är transparent och har delgetts författarna av rapporten. När det
gäller efterlevnad av denna policy har vi valt att samverka med våra leverantörer för att uppnå en positiv utveckling. Genom täta och regelbundna besök på
anläggningarna är vi övertygade om att vi har full insyn i förhållanden på anläggningen. Att vi under åren också upptäckt ett antal avvikelser som t.o.m. fått oss
att avbryta samarbeten med vissa anläggningar är för oss också kvitton på att
våra kontroller fungerar.
North Trade menar att det ligger en stor utmaning i hur världens livsmedel ska
produceras i framtiden och medger att situationen är mycket komplex. Som
exempel finns det:

•

•

Stor konkurrens om marken för att producera mat, foder eller energi.
Världens behov av mat ökar i takt med att befolkningen och välståndet växer,
och samtidigt letar vi metoder att producera energi på ett uthålligt sätt.
Boskapsrancher i Amazonas är t ex inte en följd av att Brasilien använder mer
bete till djuren (mat) och att antalet djur ökat utan att de tidigare markerna
för boskapsuppfödning nu används till att producera soja (foder) och etanol
från sockerrör (energi).
En intressekonflikt mellan god djuromsorg och negativa klimateffekter.
T ex innebär stora gräsområden där djuren får ströva fritt och utöva sitt
naturliga beteende i många fall större utsläpp av växthusgaser än om djuren
hålls inhägnade på mindre områden och får kraftfoder.
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I vår CSR-policy och i ”Naturkött® Beef Production Standard”, som är vår produktionsmanual från gård till färdig produkt, försöker vi förhålla oss till komplexiteten ovan och ställa krav som ger en uthållig produktion. Avseende North
Trades Naturkött® från Brasilien har vi allt sedan starten tagit avstånd från
produktion av boskap i biomet Amazonas. Beträffande produktion i Barra do
Garcas har vi delgivit Swedwatch dokumentation, i form av våra egna kravspecifikationer och officiella dokument från EU, som visar hur vi kunnat säkerställa att
gårdarna, som levererat boskap till detta slakteri för produktion av Naturkött®,
ligger i ett område i nära anslutning till produktionsanläggningen och inte i regnskogen.
För att undvika all risk att bli sammankopplade med regnskogsavverkning tog
vi dock under förra året beslut att lämna produktionsanläggningen i Barra do
Garcas. Beslutet är verkställt sedan en tid tillbaka och idag produceras Naturkött® i delstaterna Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sao Paulo och Goias på
mer klassisk boskapsmark.
Förutom tydliga krav på vår löpande produktion är North Trade delaktiga i ett
antal initiativ som syftar till att säkerställa en framtida uthållig produktion i olika
delar av Brasilien, t.ex;

•

•

”Sustainable Cattle Ranching Working Group”. Denna arbetsgrupp etablerades 2007 för att bidra till uthållig boskapsuppfödning i Brasilien hela vägen
från gård till butik. Deltagandet är mycket brett och merparten av alla stora
slakterier, banker, livsmedelskedjor, intresse- och miljöorganisationer är med.
Bland deltagarna återfinns t ex JBS, Walmart, McDonalds, Greenpeace, Itau
och WWF. Arbetsgruppen och samtliga deltagare har förbundit sig till ”nollavverkning” av regnskogen och att vara med och skapa förutsättningar för att
nå dit. Det andra stora målet i arbetsgruppen är att etablera principerna för
socialt hållbar produktion i alla del av värdekedjan.
Vi har ett långt gånget samarbete med WWF Brasil om ekologiskt kött från
Pantanal. Syftet med detta projekt är att, genom att lansera och marknadsföra ekologiskt Naturkött® på den svenska marknaden, utöka den ekologiska
produktionen av boskap i biomet Pantanal. Pantanal är världens största våtmarksområde med en artrikedom som endast överträffas av Amazonas. Den
ekologiska produktionen drivs på ett uthålligt sätt och bidrar till det mycket
känsliga Pantanals bevarande.

De senaste tio åren har andelen slaktade djur av totala djurantalet i Brasilien
ökat från 19 % till 23 % per år. Samtidigt har slaktvikten per djur har ökat. Under
perioden har, precis som beskrivs i rapporten, den totala betesarealen minskat
i Brasilien. Detta visar att man nu lyckas producera mer kött på mindre mark i
Brasilien. North Trade är övertygade om att detta kommer att fortsätta genom en
effektivare och mer uthållig boskapsproduktion med fokus på:
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•
•
•
•
•
•

Jordanalyser och eventuell gödning/kalkning
Undvika erosion och överbetning
Tillskottsutfodring med restprodukter från bl a soja-, sockerrörs-, majs- och
citrusindustrin
Betesrotation
Avel
Bevattning

Om potentialen till produktivitetsförbättring utnyttjas finns det goda förutsättningar att öka den brasilianska köttproduktionen i de områden utanför Amazonas där köttproduktion redan bedrivs.
Rapporten pekar på att den expanderande nötköttsproduktionen har haft negativa effekter på familjejordbruket. Vi skulle vilja se en bredare analys av det totala
bidraget till den brasilianska ekonomin från tillväxten i livsmedelssektorn. Det
går säkert att peka på att småbruket i vissa områden blivit lidande men totalt sett
är livsmedelsexporten en av motorerna i den brasilianska ekonomin och bidrar
till ett växande välstånd. Det är de facto så att de brasilianska konsumenterna
under långa perioder visar en större betalningsvilja för produkterna än exportmarknaderna, vilket är ett av många tecken på att välståndet i Brasilien som
helhet växer.
Vi på North Trade känner oss trygga i att våra krav och kontroller ger oss produkter som är producerade på ett hållbart sätt utifrån såväl miljö, hälsa som etik och
vi vill att våra konsumenter skall känna detsamma.
Våra ambitioner att kontinuerligt utveckla kraven för produktion av Naturkött®
är höga, och vi välkomnar samarbeten med seriösa ideella och oberoende organisationer som verkar för en mer uthållig produktion.
Ett troligt scenario är att den svenska konsumtionen av nötkött per capita inte
längre kommer att öka. Vi tror att kvalitetskött från Brasilien och övriga Sydamerika kommer att stå sig gott i konkurrensen om den svenska konsumentens
preferenser, alla faktorer inkluderade.

Stockholm den 25 februari 2010
North Trade AB

Johan Hållbus
Vd

Calle Ramvall
kvalitets- och miljöchef

Johan Axenbjer
Platschef North Trade
Brazil
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