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Sammanfattning 

Mål 

Identifiera proteinrika råvaror och produkter som kan bidra till ökad svensk 
konkurrenskraft.  

Material och metoder 

Drygt 60 aktörer inom livsmedelsbranschen intervjuades för att förstå vad olika 
delar av värdekedjan efterfrågar. Webbaserade enkäter (tre olika) skickades ut till: 
1) lantbrukare med djuruppfödning för att förstå foderanvändning och 
lantbrukarnas inställning till en svensk proteinfoderproduktion (1200 svar),  
2) baljväxtodlare för att förstå vilka egenskaper som anses viktiga för 
sortutveckling samt faktorer viktiga för att öka konkurrenskraften i svensk 
baljväxtproduktion (25 svar), och  
3) konsumenter för att förstå attityder till olika typer av växtbaserade produkter (ca 
480 svar).  

Resultat 

• Ökad samverkan behövs mellan olika aktörer i kedjan (för nationellt 
producerade proteinrika livsmedel och foder), där växtförädling har en 
viktig roll att spela. 

• Mer nationellt producerat proteinlivsmedel behövs och efterfrågas inte 
minst av konsumenter, men även av livsmedelsindustri och 
dagligvaruhandel. 
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• För nationell produktion av proteinbaserade livsmedel finns stora 
begränsningar genom hela kedjan, från avsaknad av odlare och lämpliga 
sorter till produktions- och processanläggningar. 

• En generell uppfattning är att traditionella fodergrödor skulle kunna 
utvecklas också för användning i livsmedelsproduktion, t ex åkerböna, 
raps, lupin och gulärt, vilket skulle kräva en växtförädlingsinsats. Vidare 
skulle en större mångfald av proteingrödor vara positivt, som linser, quinoa 
och bönor. 

• Växtförädling behövs också för att öka konkurrenskraften för nationellt 
producerade proteinfoder och öka hållbarheten i foderproduktionen. Tre 
grödor är potentiellt intressanta; raps, åkerböna, gulärt, med lupin på fjärde 
plats. 

• Olika konsumentgrupper uppvisar olika stort intresse för vegetabiliska 
proteinrika produkter, men smak, miljönytta och nationell produktion var 
tre viktiga aspekter hos sådana produkter hos samtliga konsumenter. 

Slutsatser 
Växtförädling på proteinrika grödor bör i ett första steg inriktas på raps, åkerböna 
och gulärt för ökad nationell foderproduktion, men även på möjligheten att 
utveckla raps, åkerböna, gulärt och lupin för livsmedelsanvändning. Samverkan 
längs hela kedjan bör uppmärksammas och utvecklas. 

Utfall, exempelvis publikationer inklusive studentarbeten, patent, 
sorter, beviljade medel 
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