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Sammendrag
I 2013 brukte norsk landbruk og oppdrettsnæring omtrent 565 000 tonn soya. Å dyrke denne soyaen krevde
et areal på 200 000 hektar, som tilsvarer det samlede arealet til Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim,
Kristiansand, Fredrikstad og Drammen.
I perioden 2004-2013 vokste importen av soya til husdyrfôr omtrent i takt med nordmenns kjøttforbruk. De
siste årene har soya også blitt en viktig fôrråvare for oppdrettsnæringen, og importen av
soyaproteinkonsentrat til fiskefôr har eksplodert de siste ti årene. I 2004 var importen nær null. I 2013
hadde den økt til omtrent 368 000 tonn soyaproteinkonsentrat. Det meste, omtrent 360 000 tonn, ble brukt
i norsk oppdrettsnæring. Til sammenligning spiste norske kyr, svin, kyllinger og sauer omtrent 205 000 tonn
soya i form av kraftfôr samme år.
Selv om oppdrettsnæringen i dag importerer mer soya enn landbruket, og selv om fiskefôr jevnt over
inneholder mer soya enn husdyrfôr, er det ikke laksen som bruker mest soya hvis vi måler soyaforbruk per
kilo kjøtt. Det er fordi laksen omdanner fôret til kjøtt mer effektivt enn landdyr. Per i dag går det med nesten
en halv kilo soya for å produsere en kilo svinekjøtt, 350 gram soya per kilo kyllingkjøtt, 300 gram soya per
kilo storfekjøtt, omtrent 250 gram soya per kilo egg og laks, omtrent 150 gram soya per kilo sauekjøtt og i
underkant av 20 gram soya for å produsere en liter melk.
80 prosent av soyaen Norge importerer, kommer fra Brasil. Her er soyaindustrien en viktig årsak til avskoging
i Amazonas. Soyaekspansjonen bidrar også til økt landkonsentrasjon, og kan gjøre livet vanskeligere for
Brasils urbefolkning og småbønder.
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Metode og formål
Hovedformålet med rapporten er å kartlegge den norske soyaimporten, og å anslå det samlede norske
soyaforbruket. I tillegg anslår rapporten hvor mye soya som går med til å produsere forskjellige animalske
matvarer i Norge.

Avgrensning
Rapporten fokuserer på forbruket av soya til dyre- og fiskefôr. Vi bruker en del soya direkte til menneskemat
i Norge også, i form av blant annet soyaolje, soyasaus, kjøtterstatninger og soyamelk, men volumene er
beskjedne sammenlignet med forbruket i landbruks- og fiskerinæringen. For eksempel importerte Norge
rundt 1.600 tonn soyasaus i 2013, som utgjør under 0,2 promille av den samlede importen av soyaprodukter.
Rapporten gir ingen komplett oversikt over de negative eller positive konsekvensene av den globale
soyaproduksjonen. For en mer omfattende innføring anbefales WWF-rapporten «The Growth of Soy» (2013),
samt rapporten «From Brazilian Fields to Norwegian Farms: Socio-environmental challenges in the soy
production chain» fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender (2014). Begge er åpent tilgjengelige på
internett.
Soyaproteinkonsentrat, som norske fiskefôrprodusenter importerer direkte fra Brasil, er et foredlet produkt
der bl.a fett og karbohydrater er fjernet. Når vi har beregnet arealbeslag fra det norske soyaforbruket, har vi
likevel satt soyabønner lik soyaproteinkonsentrat, dels fordi vi ikke har funnet gode omregningstall, og de ls
fordi det som blir til overs etter utvinning av soyaproteinkonsentrat også brukes til næringsmidler. Tallene
for arealbeslag fra norsk soyaforbruk kan derfor ses på som konservative.

Statistikk
Vi har hovedsakelig brukt Statistisk sentralbyrå (SSB)s statistikk over utenrikshandel med varer som kilde for
den norske soyaimporten. Vi har benyttet SSBs tabell 08801: Utenrikshandel med varer, etter varenummer
(HS) og land, og har inkludert følgende varekategorier:


12010090 Soyabønner, også knuste, ikke til dyrefor



12019090 Soyabønner, også knuste, ikke til dyrefor og såfrø



12081010 Soyabønnemel, til dyrefor



15079090 Soyaolje, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, unntatt rå soyaolje, ikke til dyrefor



21061000 Proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser



21061001 Proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser, til dyrefor



21061009 Proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser, ikke til dyrefor



21069090 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted



21069093 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, til dyrefor



21069098 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, ikke til dyrefor



23040010 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter etter utvinning av soyaolje,
til dyrefor

Ferdigprodukter av soya, som tofu, soyasaus og soyamelk, er holdt utenfor importstatistikken.
Importvolumene for disse kategoriene er marginale sammenlignet med kategoriene listet over. Disse varene
importeres stort sett fra andre land enn Brasil.
Kategoriene fra 21061000-21069098 kan omfatte andre produkter enn soya, men for de fleste kategoriene
er importen liten. De største volumene ligger i kategorien 21069093, som i følge SSB omfatter
soyaproteinkonsentrat fra Brasil. Det er oppført en import på i overkant av 368.000 tonn fra Brasil i denne
kategorien i 2013.
For avling per arealenhet har vi benyttet tall fra FAOSTAT, statistikkbasen til FNs mat - og
landbruksorganisasjon.
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I tillegg har vi innhentet importtall og andel soya i fôret fra de tre største fiskefôrprodusentene i Norge:
Skretting, Ewos og Biomar. Vi har også innhentet informasjon om fôrforbruk og soyaandel i fôr til husdyr fra
Tine og Bioforsk.

Begreper brukt i rapporten
Soyabønner: Bønner av planten Glycine Max. Sammensetningen av soyabønnen (tørr) er typisk: 40 %
protein, 20 % olje, 35 % karbohydrat og 5 % aske (mineraler).
Soyaolje: Utvunnet fett fra soyabønner, først som rå olje, deretter med videre grad av foredling.
Soyamel og oljekaker: Miks av proteiner, karbohydrat og mineraler som blir igjen etter at oljen er utvunnet
av bønnene. Brukes primært i husdyrfôr.
1

Soyaproteinkonsentrat: Soyamel der mesteparten av karbohydratet og antinæringsstoffer er fjernet.
Inneholder omtrent 65 prosent soyaprotein. Brukes primært i fiskefôr.
Soyalecitin: Fettstoff som i mindre mengder kan utvinnes fra soyabønner. Brukt som overflatebehandlings- og
homogeniseringsmiddel i næringsmiddelindustrien. Registreringsnummer ”E322” på EUs liste over godkjente
tilsetningsstoffer i matvarer.
Fulldyrket areal: Areal som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller til eng som
kan fornyes ved pløying.

Soyabønner er blant jordbruksproduktene det produseres mest av i verden. Størsteparten av avlingene går til
dyrefôr. (Foto: iStockphoto)

1

Stoffer som kan hindre næringsopptak eller på andre måter være skadelige for dyr og mennesker som konsumerer dem. Mer info.
http://en.wikipedia.org/wiki/Antinutrient
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Innledning
Soya er blant jordbruksproduktene det produseres mest av i verden, kun overgått av sukker, mais, hvete og
2
poteter . Soyaen dyrkes først og fremst for bruk som fôrråvare. Det høye proteininnholdet gjør at husdyr og
oppdrettsfisk vokser fortere, at kyr gir mer melk og at høner legger flere egg.
80 prosent av soyaimporten til Norge stammer fra Brasil, som er verdens nest største soyaprodusent etter
USA. I Brasil har soyaekspansjonen bidratt til avskoging av Amazonas-regnskogen og den artsrike brasilianske
savannen, Cerradoen. I følge CICERO var soyadyrking i perioden 1990-2010 årsaken til 29 prosent av
3
avskogingen i Amazonas som kan relateres til handel med andre land, mens kvegdrift stod for 71 prosent .
Soyadyrking kan også bidra indirekte til avskoging, ved at soya overtar arealer tidligere brukt til kvegdrift.
4
Dermed gjør soya kvegdrift mer lønnsomt, og driver kveget videre inn i regnskogen .
En del av årsaken til at en så stor andel av soyaen vi importerer kommer fra Brasil, er at norsk landbruk
verken har lov, eller ønsker, å benytte genmodifiserte fôrråvarer (GMO). Brasil er blant de få landene i
verden landene i verden som fremdeles har omfattende dyrking av GMO-fri soya. De norske
5
fiskefôrprodusentene har dispensasjon til å importere GMO-soya som fôrråvare , men har foreløpig ikke
benyttet seg av den, og importerer følgelig også mest fra Brasil.
Det er også sosiale problemer knyttet til soyaekspansjonen i Brasil. Den bidrar til skjevheter i samfunnet, ved
at enorme landområder eies og kontrolleres av få mennesker. De fem største soyaselskapene i Brasil
kontrollerer 63 prosent av soyaeksporten og 90 prosent av soyadistribusjonen i Mato Grosso, som er den
6
delstaten Norge importerer klart mest soya fra .

Soyanasjonen Norge
Norsk landbruk og fiskeoppdrett er i dag helt avhengig av soya som fôrråvare. På tross av vårt beskjedne
folketall er Norge en betydelig soyaimportør i internasjonal sammenheng. Av de 168 landene FAOSTATs
oversikt over import av soyabønner, ligger Norge på 25. plass.
I tillegg til soyabønneimporten er Norge en storimportør av foredlet soya, i form av soyaproteinkonsentrat til
fiskefôrindustrien. Dette utgjorde i 2013 nesten like mye som importen av soyabønner registrert i FAOSTATs
7
database. Siden Norge er verdens største produsent og verdens nest største eksportør av oppdrettslaks , og
siden importen av soyaproteinkonsentrat ikke inngår i FAOSTATs oversikt over import av soyabønner, er det
sannsynlig at Norge reelt ligger enda høyere på listen over soyaimportører enn det som går fram av
FAOSTAT-databasen.
Et av hovedmålene i norsk landbrukspolitikk er å øke norsk selvforsyning. Den norske selvforsyningsgraden
8
9
var 43 prosent i 2012 . Trekker vi fra andelen fôr som var importert, var den under 40 prosent .
Den norske soyaimporten domineres av fire firmaer:


Denofa, som årlig importerer mer enn 400.000 tonn soyabønner til produksjon av soyaolje, soyamel
og soyalecitin. En stor andel av den foredlede soyaen selges i Norge, men Denofa eksporterer også
en betydelig andel.

2

FAOSTAT: “Production, Crops”. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QC/E

3

CICERO: «Handel bidrar til avskoging». Besøkt 03.10. 2014. http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11887.

4

WWF: “The Amazon”. Besøkt 03.10.2014.
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/soy/soyreport/soy_and_deforestation/the_amazon/
5

Mattilsynet: “Fire virksomheter har fått dispensasjon fra kravet om godkjenning av genmodifisert fiskefôr ». Besøkt 10.10.2014.
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/fire_virksomheter_har_faatt_dispensasjon_fra_kravet_om_godkjenni ng_av_genmodifis
ert_fiskefor.10951
6

Garberg, Riiser, Mathias & Campos (2014): "From Brazilian fields to Norwegian farms – Socio-environmental challenges in the soy production chain."
Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og Regnskogfondet. http://www.framtiden.no/doc_download/707-from-brazilian-fields-to-norwegianfarms.html
7

Fisheries.no: “Aquaculture”. http://www.fisheries.no/aquaculture/Aquaculture/#.VDerZoX-Y5g. Besøkt 10. oktober 2014.

8

Helsedirektoratet: «Utviklingen i norsk kosthold, 2013». http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kosthold-matforsyningsstatistikk2013/Publikasjoner/Utviklingen%20i%20norsk%20kosthold%202013.pdf
9

Norges Bondelag: «Norge på jumboplass: Selvforsyning under 40 %»: Besøkt 10.10.2014. http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/norge-pa-jumboplassselvforsyning-under-40-article77279-3805.html
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De tre fiskefôrprodusentene Skretting, Ewos og Biomar, som i 2013 importerte rundt 368.000 tonn
soyaproteinkonsentrat til bruk i fiskefôr. Det aller meste ble solgt på det norske markedet.

Doblet norsk soyaimport på 10 år
I følge Statistisk sentralbyrå importerte Norge mer enn 900.000 tonn soya i 2013. Det er en dobling siden
2004.
Nesten all soyaen importeres i form av soyabønner, soyamel og soyaproteinkonsentrat. Dette utgjør
omtrent 95 prosent av totalimporten. De resterende 5 prosentene er soyaolje.
Mesteparten av soyabønnene importeres av Denofa, som foredler dem til soyamel (ca 78 % av bønnene),
soyaolje (ca 20 % av bønnene) og soyalecitin. Soyaoljen og soyalecitinen brukes hovedsakelig til
menneskemat. Soyamel og soyaproteinkonsentrat brukes til henholdsvis husdyr- og fiskefôr.
Figuren under viser totalimporten i perioden 2004-2013.

Samlet soyaimport til Norge, 2004-2013. Tonn
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Figur 1: Samlet soyaimport til Norge, 2004-2013. Tonn. Kilde: SSB/Tabell 08801: Utenrikshandel med varer,
etter varenummer (HS) og land.
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Stabil import til landbruk
Importen av soya til kraftfôrproduksjon har i perioden 2004-2013 vært svakt økende, selv om det er
betydelige variasjoner fra år til år. Den største importøren av soya til landbruksformål, Denofa, oppgir på
10
sine nettsider at de prosesserer om lag 420 000 tonn soyabønner i året . Som vi ser av tabellen under, ligger
11
den totale norske importen av soya til landbruksformål på i underkant av 470 000 tonn per år .

Import av soya til landbruksformål,
2004-2013. Tonn
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Figur 2: Import av soya til landbruksformål, 2004-2013. Kilde: SSB

10

11

Denofa.no: Om oss. Besøkt 10.09.2014. www.denofa.no/?CatID=1196

Hovedandelen av dette er soyabønner, som foredles til soyaolje (ca 20 prosent av bønnene) som hovedsakelig går til menneskemat, og oljekaker (ca
78,5 prosent av bønnene), som hovedsakelig går til kraftfôr.
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Eksplosjon i import til fiskeoppdrett
Den store veksten i soyaimporten de siste 10 årene skyldes først og fremst økt bruk av soya til
fiskefôrproduksjon. I 2005 benyttet de norske fiskefôrprodusenter hovedsakelig fiskemel som proteinkilde.
Fôrprodusentene og oppdrettsnæringen ble sterkt kritisert for dette av to årsaker: At fisken som ble brukt
kom fra svært lite bærekraftige bestander som endog kunne vært brukt som menneskemat, og at den høye
andelen fiskemel og fiskeolje i fôret første til en oppkonsentrering av organiske miljøgifter som bl.a PCB i
12
oppdrettsfisken .
Dels som følge av kritikken, og dels som følge av at fiskemel etter hvert ble en vanskelig tilgjengelig råvare
på verdensmarkedet, begynte fôrprodusentene å se etter alternative, vegetabilske proteinkilder, samtidig
som forskningsmiljøene fant fram til nye fôrsammensetninger. I dag bruker fôrprodusentene hovedsakelig
soyaproteinkonsentrat som proteinkilde.
13

Utviklingen har gått fort. I år 2000 inneholdt fiskefôret i snitt 6 prosent soya . I 2013 var andelen nesten 23
14
prosent i gjennomsnitt hos de tre største fiskefôrprodusentene i Norge: Skretting, Ewos og Biomar .
Figuren under viser import av soya til fiskefôrproduksjon i perioden 2004-2013. Fra en import på nær null i
2004, økte importen til omtrent 368.000 tonn i 2013, hovedsakelig i form av soyaproteinkonsentrat.

Import av soya til fiskefôr, 2004-2013. Tonn
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Figur 3: Import av soya til fiskefôr. Kilde: SSB/Tabell 08801: Utenrikshandel med varer, etter
varenummer (HS) og land

12

Se for eksempel Framtiden i våre hender (2002): «Lakseoppdrett: Matproduksjon eller matdestruksjon?». http://www.framtiden.no/doc_details/69lakseoppdrett-matproduksjon-eller-matdestruksjon-3-02.html, og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (2006): «Et helhetssyn på fisk o g annen sjømat i
norsk kosthold». http://www.vkm.no/dav/a2805d6a8c.pdf
13

Framtiden i våre hender (2002): «Lakseoppdrett: Matproduksjon eller matdestruksjon?». http://www.framtiden.no/doc_details/69-lakseoppdrettmatproduksjon-eller-matdestruksjon-3-02.html
14
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Mest fra Brasil
Av de 903 500 tonnene med soya som Norge importerte i 2013, kom omtrent 80 prosent fra Brasil. 10
prosent kom fra Canada, mens resten kom fra blant annet Russland (primært soyaolje), Serbia og Kina.
Denofa oppgir at det meste av soyaen de importerer fra Brasil, kommer fra delstaten Mato Grosso.
Fiskefôrprodusentene Skretting, Ewos og Biomar oppgir at det også kommer en del fra delstatene Paraná,
Minas Gerais, Goiás, Bahia og Tocantins.

Figur 4: Store deler av den norske soyaimporten kommer fra delstaten Mato Grosso i
Brasil, som grenser mot Amazonas. (Kart fra Wikimedia Commons)
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Vi eksporterte 218 000 tonn soya
Langt fra all soyaen norske aktører importerer, brukes i Norge. Denofa importerer og foredler soya for det
norske landbruket, men de eksporterer en betydelig andel. I 2013 eksporterte Norge totalt 218 000 tonn
soya, først og fremst til nabolandene Sverige (73 prosent av eksporten), Finland (11 prosent) og Danmark (7
prosent).
Omtrent 67 prosent ble eksportert i form av oljekaker, mens 31 prosent ble eksportert i form av soyaolje.
Fiskefôrprodusentene oppgir at det aller meste av soyaen de importerer, selges som fiskefôr på det norske
markedet. En av de tre fiskefôrprodusentene oppgir at de eksporterte 3 prosent av det norskproduserte
fôret. Totalt ble omtrent 99 prosent av alt soyaproteinkonsentratet norske fiskefôrprodusenter importerte i
2013, solgt som fiskefôr til norske oppdrettere.

Kjempemaurslukeren kan bli over to meter lang. Den lever på den brasilianske savannen, Cerradoen, der
mesteparten av soyaen som kommer til Norge dyrkes. Stadig mer av Cerradoen legges under plogen, og i
Brasil er kjempemaurslukeren nær utrydningstruet på grunn av jakt og tap av leveområder. (Foto: P.
Mills/flickr/CC BY 2.0)
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Soyaforbruk i norsk landbruk og fiskerinæring
I følge Denofa foredles de 420 000 tonnene med soyabønner de prosesserer hvert år til omtrent 330.000
15
tonn soyamel, 85 000 tonn soyaolje og 2 500 tonn soyalecitin . En betydelig andel eksporteres. Statens
Landbruksforvaltning oppgir at det totale forbruket av soyamel i norsk landbruk var på 204 468 tonn i
16
2013 .
Forbruket i oppdrettsnæringen er høyere. I følge Nofima brukte de tre største fiskefôrprodusentene
17
Skretting, Ewos og Biomar til sammen 364 980 tonn soya i 2013 . Omtrent 1,3 prosent av fôret de
produserte ble eksportert, mens resten ble solgt til norske oppdrettere. l
Den fjerde største norske fiskefôrprodusenten, Polarfeed, har ikke oppgitt verken fôrforbruk eller soyaandel
til Framtiden i våre hender etter gjentatte forespørsler. Polarfeed har imidlertid betydelig mindre
markedsandeler enn Skretting, Ewos og Biomar, og i følge seg selv bruker de hovedsakelig marine råvarer i
18
19
fôret . På www.polarfeed.no oppgis en produksjonskapasitet på 35 000 tonn per år , noe som gir en
markedsandel (målt i fôrvekt) på rundt 2 prosent, gitt at de produserer ved full kapasitet.
Totalt kan vi dermed anslå at norsk oppdrettsnæring brukte omtrent 360 000 tonn soya i 2013, og at det
samlede forbruket av soya i norsk landbruk og oppdrettsnæring lå på omtrent 565 000 tonn samme år. Da
er Polarfeeds forbruk holdt utenfor.

Forbruk av soya i norsk landbruk og
fiskeoppdrett, 2013. Tonn
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Figur 2: Soyaforbruk i norsk landbruk og fiskeoppdrett i 2013. Tonn. Kilder: Statens landbruksforvaltning, Nofima

15

Denofa.no: «Om oss”. http://denofa.no/?CatID=1196

16

Statens landbruksforvaltning: ”Råvareforbruk til kraftfôr til husdyr i 2013”. https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/korn-ogkraftfor/marked-og-pris/statistikk/_attachment/35571?_ts=14430be0378&download=true
17

Ytrestøyl m.fl (2014): “Resource utilization of Norwegian salmon farming in 2012”. Nofima. http://nofima.no/pub/1151443/

18

E-post fra Gjermund Bahr i Polarfeed, 25.10.2012

19

Polarfeed.no: Om oss. Besøkt 11.9.2014. http://polarfeed.no/om/
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Arealbeslag fra det norske soyaforbruket
Det omfattende norske soyaforbruket beslaglegger store landbruksarealer i andre land, først og fremst i
Brasil, men også i Canada. For å få klarhet i størrelsen på arealet må vi finne ut hvor store avlingene per
arealenhet er i de to viktigste importlandene.
20

I følge FAOSTAT var snittavlingen i Brasil, som Norge importerer 80 prosent av soyaen fra, 2,85 tonn
soyabønner per hektar i perioden 2009-2013. I Canada (10 % av importen til Norge) var avlingen i snitt 2,82
tonn soyabønner per hektar i samme periode. For enkelhets skyld holder vi de resterende 10 prosentene av
importen utenfor. Vektet snitt for soyaavlinger blir da omtrent 2,85 tonn soyabønner per hektar.
21

Som vi så i kapittelet om eksport og import, importerte Norge i overkant av 900.000 tonn soya i 2013 . En
del av dette ble imidlertid eksportert, mens noe ble brukt til menneskemat i form av soyaolje, og vi anslår at
norsk landbruk og fiskerinæring til sammen brukte omtrent 565 000 tonn soya i 2013. Med en snittavling på
2,85 tonn per hektar, la det norske soyaforbruket i landbruks- og oppdrettsnæringen dermed beslag på 200
22
000 hektar land, et område som tilsvarer 272 000 fotballbaner .
Det tilsvarer det samlede fulldyrkede arealet i Hedmark og Oppland til sammen, 20 prosent av Norges
23
samlede jordbruksareal og 24,5 prosent av Norges totale fulldyrkede areal. Det tilsvarer også det samlede
arealet til 7 av Norges største byer: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Fredrikstad og
Drammen.
Til sammenligning har Framtiden i våre hender tidligere beregnet at soyaimporten i 2007 tilsvarte 17 prosent
24
av Norges samlede jordbruksareal, og 240 000 fotballbaner .

Innhøsting av soyabønner i Campo Verde, Mato Grosso, Brasil. Soyaforbruket i norsk landbruk og
oppdrettsnæring beslaglegger 200 000 hektar utenfor Norges grenser, som tilsvarer 272 000 fotballbaner.
(Foto: iStockphoto)
20

FAOSTAT: Production, Crops. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QC/E

21

Vi har her regnet soyaproteinkonsentrat som soyabønner. Soyaproteinkonsentrat er imidlertid et prosessert produkt, der en betydelig andel av
soyabønnene er fjernet. Anslaget på arealbruk må derfor anses som konservativt.
22

Forutsatt en fotballbane med internasjonale mål på 105 x 70 meter, altså 0,7 35 hektar.

23

SSB: Jordbruksareal, etter fylke og bruken av arealet. 2012. http://www.ssb.no/a/kortnavn/jordbruksareal/tab-2012-11-26-03.html

24

Framtiden i våre hender (2008): «Soya spiser skogen». http://www.framtiden.no/doc_download/236-soya-spiser-skogen.html
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Forbruk av soya per kilo produsert animalsk matvare
En annen måte å se på soyaforbruket på, er å undersøke hvor mye soya som går med på å produsere en gitt
mengde animalske matvarer. Her er dataene usikre, og varierer med blant annet driftsform, soyapriser på
verdensmarkedet og tilgang til andre proteinkilder.
25

I snitt inneholder kraftfôr til norske husdyr omtrent 10 prosent soya . Fôr til svin og kylling inneholder
mellom 10 og 20 prosent soya. Fôr til storfe og sau inneholder omtrent 7 prosent soya. Imidlertid spiser
26
storfe og sau mer kraftfôr enn svin og kylling til sammen , samtidig som det produseres langt mindre storfe27
og sauekjøtt enn svin- og kyllingkjøtt i Norge . Det trekker i motsatt retning av det lavere soyainnholdet i
drøvtyggerfôret.
Tabellen under viser salget av kraftfôr til husdyr de siste fem årene. Norske drøvtyggere spiser mer kraftfôr
enn svin og fjørfe til sammen.

Salg av kraftfôr til husdyr, 2009-2013. Tonn
Svin
Fjørfe
Annen
fôromsetning
2013
992 145
479 026
451 636
27 779
2012
985 585
490 740
418 354
29 647
2011
913 124
491 336
388 971
32 056
2010
907 352
486 507
384 802
32 537
2009
893 041
473 483
379 353
30 830
Tabell 1: Salg av kraftfôr til husdyr, 2009-2013. Kilde: Statens Landbruksforvaltning
År

Drøvtyggere

Sum
1 950 587
1 924 326
1 825 487
1 811 198
1 776 707

Fiskefôr inneholder i dag – som hovedregel – mer soya enn husdyrfôr, men soyainnholdet varierer fra
fôrprodusent til fôrprodusent. Det totale fôrforbruket i oppdrettsnæringen er noe lavere enn det totale
28
forbruket til husdyr. I 2013 lå det samlede forbruket av fiskefôr i Norge på om lag 1 600 000 tonn .
29
Soyaandelen var i snitt 22,8 prosent .
Soyaandelen i fôret kan ikke oversettes direkte til soyaforbruk per kilo kjøtt, siden det er stor forskjell på
hvor effektivt fisk og forskjellige husdyr utnytter fôret. En laks trenger langt mindre fôr i forhold til
kroppsvekt enn en gris, og en ku eller okse spiser atskillig mer fôr i forhold til kroppsvekt enn en kylling. Det
gjenspeiles i mengden produsert kjøtt og fisk: I 2013 produserte norsk oppdrettsnæring 1 165 954 tonn
30
31
laks , mens norsk landbruk produserte 338 666 tonn kjøtt til sammen .
Sagt på en annen måte: Det produsert omtrent 3,2 tonn fisk for hvert tonn soya brukt til fiskefôr, og omtrent
1,65 tonn kjøtt for hvert tonn soya brukt til husdyrfôr.
Tabellen på neste side viser hvor mye fôr og soya som går med til å produsere en kilo av forskjellige
animalske produkter.

25

Statens landbruksforvaltning: Råvareforbruk i kraftfôr til husdyr 2013. https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-ogpris/_attachment/35401?_ts=1441be32190&download=true
26

Statens Landbruksforvaltning: Salg av kraftfôr 2013 – sammendrag. https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/korn-og-kraftfor/marked-ogpris/statistikk/_attachment/35398?_ts=1441bdc6300&download=true
27

Statistisk sentralbyrå: Kjøtproduksjon, 2013. http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/slakt/aar/2014-04-01

28

Summen av fôrsalget oppgitt av Skretting, Ewos og Biomar. Polarfeed, som ikke har oppgitt tall til Framtiden i våre hender, k ommer i tillegg.

29

Vektet gjennomsnitt basert på soyaforbruket og soyaandelen til fiskefôrprodusentene Skretting, Ewos og Biomar.

30

Statistisk sentralbyrå: Akvakultur, 2013, foreløpige tall. http://ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett

31

Statistisk sentralbyrå: Kjøtproduksjon, 2013. http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/slakt/aar/2014-04-01
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Soyaforbruk per kilo vare for forskjellige animalske produkter
Produkt

Kilo kraftfôr/
kilo produkt

Svinekjøtt

3,75

Kyllingkjøtt

2,34

Storfekjøtt

4,5

32

35

Andel soya

Kilo soya/
kilo produkt

10-15 %

33

0,46875

10-20 %

34

0,351

7%

0,315
36

Laks

1,21

22,8 %

0,2759

Egg

2

10-15 %

0,25

7%

0,154

7%

0,0224

37

Sauekjøtt

2,2

Melk

0,32

38

39

40

Tabell 2: Soyaforbruk per kilo vare for forskjellige animalske produkter. Kilder: Felleskjøpet , Bioforsk ,
41
42
Tine , Skretting, Ewos, Biomar og Fiskeridirektoratet .

32

Egen beregning, gjort ved å dele salg av kraftfôr til svin i 2013 på antall kilo svinekjøttslakt i 2013. Beregningen er gjort fordi tallet fra Bioforskrapporten vi har brukt som kilde for kjøtt i følge rapportforfatteren er noe høyt.
33

I beregningen av mengde soya går vi ut fra 12,5 %.

34

I beregningen av mengde soya går vi ut fra 15 %.

35

Grovfôr kommer i tillegg. Tallet gjelder ammekyr. Kraftfôrandelen er høyere for melkekyr , men her må en betydelig del av soyaforbruket tilskrives
melkeproduksjon. Historisk har det meste av storfekjøttet i Norge kommet fra kyr i melkeproduksjon, men antallet melkekyr har falt og antallet ammekyr
har økt i mange år. Kilde: http://ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordhus
36

Se note 29

37

Grovfôr kommer i tillegg.

38

Felleskjøpet (2012): «Norsk korn i kraftfôr». Side 19.

39

Felleskjøpet (2012): «Norsk korn i kraftfôr». http://www.fk.no/Documents/Eksterne/NFK/kornpolitikk/Rapport-Norsk-korn-i-kraftfor.pdf

40

Grønlund (2013): "Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima. Arealbehov og klimagassutslipp ved ulike former for kjøttproduk sjon i Norge." Bioforsk
Rapport vol. 8, Nr. 171, 2013. http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/107820/Bioforsk%20RAPPORT%208%20%28171%29.pdf
41

E-postkorrespondanse med Olav Håland, kommunikasjonsrådgiver i TINE SA, juni 2014.

42

Fiskeridirektoratet (2013): «Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret».
http://www.fiskeridir.no/content/download/31517/286026/version/2/file/rap-lonnsomhet-akvakultur-2012.pdf
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Oppsummering
Norsk landbruk er i økende grad avhengige av importerte fôrråvarer. Soya har lenge vært den viktigste
proteinråvaren i landbruket. De siste 10 årene har den også blitt den viktigste proteinråvaren for
oppdrettsnæringen. Totalt importerte Norge mer enn 900 000 tonn soya i 2013, mens det norske forbruket i
landbruks- og oppdrettsnæringen lå på om lag 565 000 tonn. Soyaforbruket i disse næringene beslagla i 2013
et areal på omtrent 200 000 hektar utenfor Norges grenser. Det tilsvarer det samlede arealet til Oslo, Bergen,
Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Fredrikstad og Drammen.
80 prosent av den importerte soyaen kommer fra Brasil, der soyaekspansjonen bidrar til avskoging, økt
landkonsentrasjon og sosiale problemer.
Vi har også sett på soyaforbruket per kilo produserte matvare. Målt på denne måten er forbruket høyest for
svinekjøtt, fulgt av kylling, storfekjøtt og laks.

16

