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Pressemeddelelse    

 

Den Danske foderbranche er helt fremme når det gælder 

bæredygtigt protein – siger DAKOFO  
 

Den danske foderbranche leverer foder til den danske husdyrproduktion. I tillæg til de 

foderråvarer, der produceres i Danmark, importeres en stor del af proteinfoderråvarerne fra 

forskellige verdensdele. Dette skyldes blandt andet, at de klimatiske forhold fører til, at man 

i lande som USA, Brasilien og Argentina producerer meget soja – mens vi i Europa har 

større produktion af kornafgrøder. Dette betyder, at vi endnu ikke i en situation, hvor vi kan 

undvære import af foderprotein.  

 

Verdens Skove har udgivet en rapport, der kritiserer den danske import af sojaskrå til 

husdyrproduktionen. Ifølge rapporten medfører sojaproduktionen i Argentina afskovning og 

skader lokalbefolkningen. Verdens Skove mener derfor, at de danske sojaimportører ikke 

stiller høje nok krav til leverandørerne og at der ikke er styr på vores leverandørkæder.  

 

DAKOFO, som er den danske brancheorganisation for Korn- og foderbranchen, er ikke 

enig. Rapporten er unuanceret og afspejler ikke forholdene, som de er i dag. En række 

nyere internationale aftaler betyder, at den sydamerikanske sojaproduktion ser helt 

anderledes ud i dag end tidligere. Det er derfor forkert at konkludere noget generelt om 

sojaproduktion i Argentina eller sojaimport til Europa ud fra rapporten.  

 

Den danske foderbranche stiller krav til sine leverandører af soja. Der gøres blandt andet 

gennem indkøbskriterierne og ’Supplier Code of Conduct’ som omfatter er en lang række 

strenge krav, f.eks. om afskovning, korrekt håndtering af sprøjtemidler, god 

landbrugspraksis, arbejdstagerrettigheder, lokalbefolkningen og sundhed. 

Sojaleverandørerne skriver under på, at de lever op til disse krav.  

 

Efter mange års samarbejde med sojaleverandører, så er det branchens erfaring, at man 

gennem den gode konstruktive dialog kan sikre, at sojaproduktionen foregår på en ordentlig 

måde. 

 

Det er dermed ukorrekt og i strid med fakta, at der den seneste tid er blevet fremført at 

foderbranchen ikke stiller krav til sine leverandører. Branchen arbejder tværtimod på både 

nationalt og europæisk niveau for at hæve standarden.  
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Danmark aftager med en import på 1,7 mio. tons ca. 0,5% af den samlede globale 

sojaproduktion. Vi er en lille aktør på verdensmarkedet, og vi kan som land ikke alene selv 

påvirke hvordan sojaen i Sydamerika bliver produceret. Det var netop i erkendelsen heraf, 

at vi i DAKOFO i vores europæiske brancheorganisation FEFAC har deltaget aktivt i at 

udarbejde fælles EU-guidelines for bæredygtig sojaimport. Retningslinjerne er i dag højeste 

standard, som europæiske sojaimportører vurderer de sydamerikanske sojaleverandører 

ud fra.  

 

FEFAC-retningslinjerne har haft en mærkbar positivt effekt i Sydamerika, og de er et 

eksempel på hvordan den danske grovvarebranche har taget ansvar. 

 

Innovation og nye proteinkæder 

Foderbranchen har meget fokus på innovation i forhold til at forsyne den danske 

husdyrproduktion med foder. Dette gælder også proteinforsyningen, hvor der arbejdes på 

finde nye proteinfoderråvarer som både kan konkurrere på ernæringsegenskaber og pris. 

Det er både egentlige proteinafgrøder og nye spændende muligheder med biorafinering af 

græs, samt eksempelvis forarbejdning af søstjerner til foderformål. 

 

Regeringens Bioøkonomi panel har for nyligt afleveret en rapport – Proteiner for Fremtiden 

- som kommer med anbefalinger til hvordan produktionen af protein til blandt andet 

foderformål kan øges ganske betydeligt. Foderbranchen har her været meget engageret i 

arbejdet. Rapporten rummer ambitiøse anbefalinger til at tilvejebringe nye alternative 

proteinkilder – som kan konkurrere med og erstatte noget af sojaimporten. Samtidigt 

arbejdes intenst med at udvikle nye sorter indenfor proteinafgrøder, som kan dyrkes i 

Danmark til foderformål. Det gælder blandt andet hestebønner, hvor vi har set en stor 

stigning i arealerne de senere år. Allerede i 2015 startede man et meget ambitiøst 

forskningsprojekt – Norfab – som sigter på at udvikle nye robuste hestebønnesorter til det 

danske marked.  

 

Der arbejdes således i dag på mange fronter for at sikre at sojaimporten fortsat sker på 

bæredygtige på vilkår og løbende at hæve standarden – samtidigt med at der arbejdes med 

at tilvejebringe nye løsninger indenfor proteinforsyningen til danske husdyr.  

 

Yderligere information DAKOFO:   
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