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Program
• Hur utvecklas importen av ekologisk soja?

• Vilka djurslag konsumerar den ekologiska sojan?

• Vad svarar sojaimporten till i areal och skulle vi kunde odla det i 
Sverige?

• Förslag på strategi för att minska sojaförbrukningen i den 
ekologisk djurhållningen

• Ekologisk mjölkproduktion utan soja



Hur utvecklas importen av ekologisk 
sojamjöl?

• 2018 40000 ton (20% av total import)

• 2019 53000 ton (22% av total import)

• 2020 38000 ton (16% av total import)

• 2021 51000 ton (21% av total import)

• Kina och Indien är viktiga leverantörer av ekologisk soja

Källa: Föreningen Foder och Spannmål, 2022 



Hur används den ekologiska sojan – en 
estimering?

Djurslag Ton sojamjöl Andel av total 

sojaimport (%)

Mjölkproduktion 27 500 70,0

Nötköttsproduktion 825 2

Grisproduktion 1 500 4

Äggproduktion 8400 21

Slaktkyckling 660 2

Lammproduktion 320 1
Summa 39205 100

Källa: Andresen & Löfquist 2022



Andel sojamjöl i fodermedel på
marknaden till nöt – en uppskattning

Källa: Personlig kommunikation Lantmännen 

Sojainblandning, %

Färdigfoder EKO 30%

Koncentrat, EKO 58%

Råvarumix, EKO 80%

Kalvfoder, EKO
25%

Genomsnitt för ekofoder
48%



Hur har vi räknad på mjölkkorna?
• Avkastningen ligger på cirka 10 ton/ko/år

• Antagande: 20% av de ekologiska korna får inget soja

• Ungefär 57000 ekologiska mjölkkor i Sverige

• 80% av de ekologiska mjölkkor får antingen 
– 1500-2000 kg eget spannmål och 1000 kg toppfoder/koncentrat 

– 2500 kg färdigfoder

– fullfoder med 2 kg proteinmix/dag plus eget spannmål

• Sojaanvändningen var då i genomsnitt circa 550-600 kg per 
ko för 80% av korna => cirka 27500 ton/år



Varför ökar användningen av soja till 
mjölkkor?

• EKO-rapskaka bristvara och dyr

• EKO-trindsäd bristvara och låg intresse från foderföretagen.

• Önskas mer inhemsk protein så kräver det i princip 
spannmålshantering på mjölkgården

• Brist på protein i foderstaten som helhet – problem med för 
låg proteininnehåll i vallfodret

• Mjölkavkastningen på ekokorna går upp och produktionen 
optimeras med konventionella mått med fokus på by-pass 
protein => mer koncentrat…..



Hur stor är skuggarealen på den 
importerade sojan år 2020?

• Vid en avkastning 2 ton soja/ha vilket svarar till  cirka 1,8 
ton sojamjöl/ha = cirka 21000 ha. 

• Vid en avkastning på 1,5 ton soja/ha svarar till 1,25 ton 
sojamjöl/ha =  cirka 30000 ha 

(räknad på 38000 ton år 2020, 2021 ökade importen till 51000 
ton)



Skulle Sverige kunde fixa proteinbehovet  
själv?

• Preliminära beräkningar så handlar det om en ökad odling 
på 25000 ha åkerböna för att täcka importbehovet av 
råproteinet som kommer in med sojan.

• Arealen med åkerböna var drygt 11000 ha 2021

• Ökad odling av raps, ärter, lupin kan så klart även täcka en 
del av behovet



Strategier för att minska på sojaimporten

• Sluta att använda sojamjöl till mjölkkor och övriga idisslare 
inom ekologisk produktion => 70 – 75 % reduktion av 
importbehovet

• Öka odlingen av inhemska proteingrödor, efterfrågan måste 
öka från både foderförtag och djurhållare
– odlingsosäkerheten i dessa grödor brömsar odlingen

– är lösningen att flytta det till andra länder?

• Öka användningen av vallprotein till alla djurslag



Vad säger forskningen om soja till 
mjölkkor?

• 10 % av sojaproteinet hamnar i mjölken – plus 1 
kg sojamjöl ger ca 1,3 kg mjölk

• Möjligt att uppnå nära 90 % av maximal 
mjölkavkastning utan proteinfoder (spannmål + 
ensilage)
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Huhtanen 2013, 2019



Fem gårdar testade under stallsäsongen 
2021-22 att sluta med soja till korna



Slutsatser från säsongens test 
• Korna fungerar! Inga störningar på kor kring hälsa och 

dräktighet

• Mjölkavkastning landade mellan 29-38 kg ecm/dag, 8-15 % 
lägre än korna med koncentrat.

• Lönsamheten sämre per ko (4-10 kr per ko och dag) med 
rådande höga spannmålspris på 3,5 kr/kg 

• Prissättningen på den egna spannmål och vallfoder
avgörande. Produktionskostnad på spannmål => lika eller 
bättre lönsamhet utan koncentrat



Fältförsök med ekologisk mjölkproduktion utan 
proteinkoncentrat – stallsäsongen 2022/23 med Rolf 
Spörndly och Niclas Åkesson

• Utöka till 10 gårdar

• 5 gårdar som kör vallfoder/spannmål och vissa som kompletterar

med trindsäd jämfört med vanlig utfodring med koncentrat

• Bättre utvärdera hur vallfoderkvaliteten påverkar avkastningen

• Finns det en gräns för denna strategi i förhållande till 

mjölkavkastning? 

• Mer hjälp till gårdarna med upplägg och urval av kor

• Viss ersättning till gården (15000 kr) och täckning av kostnader 
för vall- och spannmålsanalyser 



Presentationen bygger på arbete inom projektet: 
Ekologiska foderstater med lokala eller globala 
proteinråvaror – konsekvenser för odling, foderstat, 
ekonomi och marknaden

Kollegor som är med i projektet:

Ingela Löfquist och Stefan Lundmark 

Projektet är finansierad av medel från Jordbruksverket 
inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin 


