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Förord

Debatten om globaliseringens baksidor har varit intensiv de senaste åren. Såväl 
klimatförändringarna som matkrisen har stått i fokus. Undertecknade organisa-
tioner 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 produk-
tionen av nötkött och soja i Brasilien och granska svenska importföretags age-
rande. 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 mång-
falden 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 Ellie Cijvat

ordförande ordförande
Latinamerikagrupperna 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 kvadratkilome-
ter av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabö-
norna, 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 Bra-
siliens egen lagstiftning som internationella konventioner på miljö- och männis-
korättsområdet. 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 savan-
ner, 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 kor-
ruption 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 nysköv-
lad 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 omvand-
lats 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 nöt-
köttsproduktionen 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 för-
bjuds inom EU används fortfarande i Brasiliens sojaodlingar. Några exempel 
är metylparation, endosulfan, metamidofos, karbofuran och parakvat. Brasi-
lien 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 nötköttsproduktio-
nen. Ett scenario som kritiserats är då undermåliga arbetsförhållanden kom-
bineras 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 före-
taget 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 kött- 
och 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 jord-
bruksmark, 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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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 boskaps-
uppfödning 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 slakte-
riet 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 konsu-
menter hur detta kan vara ”regnskogssäkert och uthålligt”.

Avskogning i Xingu.

Foto: Jan G
ilhuis
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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 Pro-
Terras 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 oannonse-
rade 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 produk-
tion på den mark som återstår och har godkänts har GMO-fri soja blivit allt svå-
rare 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 bekämp-
ningsmedel 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 rekom-
menderar företagen att:

• Anta uppförandekoder om detta saknas, eller revidera dem enligt nedan om så 
behövs. Uppförandekoderna ska vara offentliga och bör inkluderas i kontrak-
ten 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 brasili-
anska lagstiftningen är högst otillräcklig vad gäller bekämpningsmedel.

• Kontrollera leverantörer och kontrollorgan genom oannonserade besök av 
oberoende part och informationsinhämtning från lokalbefolkning, organisa-
tioner 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 klagomåls-
mekanismer 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 infor-
mation 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 fältstu-
die 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 sojaindu-
strin. 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 konven-
tion om biologisk mångfald, Rio-deklarationen (inklusive försiktighetsprincipen), 
FN:s klimatkonvention, Baselkonventionen, OECD:s riktlinjer för multinatio-
nella 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 brasilian-
ska 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 Benbrook CM et al (2005)
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Begreppet Amazonas innefattar två betydelser; regnskogsområdet (det så kall-
lade biomet) som sträcker sig över nio länder i Sydamerika, och den brasilian-
ska 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 Odling-
arna 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 föl-
jande 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. Nöt-
köttsproduktionen 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 sju-
faldigt 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. Efter-
som den inhemska köttkonsumtionen har varit relativt stabil under det senaste 
decenniet så har produktionsökningen drivits av ökande efterfrågan av export-
marknader, inte av inhemsk efterfrågan.4

Enligt brasiliansk traditionell praxis krävs det en hektar betesmark per nöt-
kreatur. 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 befolk-
ningen 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.

Cerradons unika savannmiljö ödeläggs när sojaodlingarna expanderar.

Foto: G
reenpeace
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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 möj-
lighet 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 sammanhäng-

ande, vilket underlättar för mekaniserad drift och möjliggör spridning av bekämp-

ningsmedel 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 Klink C A & Machado R B. (2005)
2 Goldsmith, Peter, Hirsch, Rodolfo (2006)
3 Klink C A & Machado R B. (2005)
4 Ratter m.fl, (1997)

Källa: Wikimedia.

Karta: Fredrik Karlsson

FAKTA
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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 växt-
arter, 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 boskaps-

uppfödningen 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. Amazô-

nia 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 Greenpeace (2009) Amazon cattle footprint, Mato Grosso: State of destruction,
2 Världsnaturfonden, hemsidan
3 Margulis S (2004)
4 Fearnside P M. (2005)

Källa: Wikimedia.

Karta: Fredrik Karlsson
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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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Mato Grosso
Mato Grosso är en av de delstater där expansionen av boskapsuppfödning och soja-

odlingar 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 boskaps-

uppfödning, men ställs undan för undan om till sojaodling, medan boskapsfarmerna 
förflyttas vidare inåt Amazonas.4

1 Greenpeace (2006) s.13
2 Companhia Nacional de Abastecimiento (Conab), brasilianska ministeriet för jordbruk, djurhållning och försörjning, 

(2006)
3 Dros (2004), s.28.
4 Agencia Brasil (2003) 

Delstaten Mato Grosso. Härifrån kommer merparten av sojan och nötköttet som importeras till Sverige.

Karta: Fredrik Karlsson

FAKTA
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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 Sveri-
ges 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

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 domi-
neras av tre länder; Argentina, Brasilien och USA. EU är Brasiliens viktigaste export-
marknad 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 GEIPOT. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (1999) 

FAKTA
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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 regn-
skogen 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 mil-
jökonsekvensbedömning hade färdigställts.8 När den 170 mil långa vägsträckan 
mellan Mato Grossos huvudstad Cuiabá och Santarem i delstaten Pará asfalte-
rats, 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)

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

Foto: A
nders Kristensson

Foto: W
im

 G
oris
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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 delsta-
ten Mato Grosso finns 11–12 procent av landets boskap.11 De senaste 15 åren har 
boskapsuppfödningen i Brasilien förflyttats mer och mer mot Amazonasregion-
nen.12

I Brasilien görs en grundlig jordbruksräkning ungefär vart tionde år. Mellan 
1995 och 2006 ökade arealen betesmark i Amazônia Legal med drygt 10 miljo-
ner 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)

Foto: Anders Kristensson
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4. Problemområden knutna till soja- 

och 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 växtlighe-
ten 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 omvand-
lingen av cerradon till jordbruksmark innebär förstörelse av unika och oer-
sättliga naturvärden vilket strider mot konventionen om biologisk mångfald.

• Förorening av mark och vatten – bekämpningsmedel som används inom soja-
odlingen läcker ut i vattendragen och förstör vattenkvaliteten och det akva-
tiska 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

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 Naturvårdsverket. www.biodiv.se.

14 Klink C A & Machado R B. (2005)

FAKTA
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4.2 Stora utsläpp av växthusgaser

I FN:s klimatkonvention och i Kyotoprotokollet står att utsläppen av växthusga-
ser ska stabiliseras och minska. Brasilien ligger på fjärde plats bland de nationer 
i världen som släpper ut mest växthusgaser. Avskogning och förändrad markan-
vändning 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 utsläp-
pen 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 fodersmält-
ning.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 

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 

I Amazonas hotas ursprungsfolkens rätt till försörj-
ning och kultur på grund av bland annat avskog-
ning och sojaodling. Deras rättigheter beskrivs i 
ILO:s konvention 169. Den omfattade regnskogsav-
verkning och jordförstöring som på senare år ägt 
rum i exempelvis området runt floden Tapajós på 
grund av sojaodling har inneburit kraftigt försäm-
rade 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 sojapro-
duktionen i Mato Grossos avskogade områden.22

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 ekono-

miska, sociala och kulturella rättigheter, som tillerkänner invånarna rätten till mat, 
hälsa, bostad, arbete, utbildning och kultur. När det gäller rätten till mat och försörj-
ning 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 rättighe-

ter.

4.4 Besprutning skadar hälsan

Flera medel som är förbjudna i Sverige och inom EU på grund av att de är för-
enade med stora hälso- och miljörisker används fortfarande på sojaodlingar i 
Brasilien. I strid med ILO:s konvention om säkerhet och hälsa i jordbruket, för-
värras 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 informa-

tion och konsultation om risker. De ges rätt att delta i översynen och utse represen-

tanter för dessa frågor. Tillfälligt anställda ska ges samma skydd som fast anställd 
personal. Särskild hänsyn ska tas till gravida och ammande kvinnor och deras repro-

duktiva 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 arbetsklä-
der 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 hög-
mekaniserad.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 slavlik-
nande villkor på 1 913 lantegendomar vid statligt utförda kontroller. Till arbetare 

24 Rapportens fältstudie utfördes under 2009. Sedan januari 2010 är minimilönen 510reais 

(BRL) vilket motsvarar cirka 2 260 svenska kronor.

25 Dutch Soy Coalition (2008) 
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som arbetat under denna typ av förhållanden betalades motsvarande 170 miljo-
ner 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 lantegen-
domar som avslöjats med slavarbetare under de statliga inspektionerna, och som 
därmed satts upp på en svart lista. Initiativet kom från ILO och överenskom-
melsen 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

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 Konven-

tion 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 egen-

dom 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 egendo-

mens geografiskt avlägsna belägenhet gör det omöjligt att fly.”3 

1 ILO:s konvention nr 29 och 105.
2 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 8.
3 Swedwatchs översättning av International Labour Organisation (ILO) Combating Forced Labour in Brazil, projektdoku-

ment senast uppdaterats 5 april 2005. 

26 Dutch Soy Coalition (2008)
27 Dutch Soy Coalition (2008)
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5. ”Det är en grön öken.  

Det finns bara soja.”

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 inte-
grera Amazonas med övriga landet. När vägen asfalterades i slutet av åttiotalet 
öppnade den upp för den största migrationsvåg som landet upplevt sedan indu-

28 Intervju i Sinop, 2007-04-26.
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strialiseringen. Hundratusentals jordbrukare från det utvecklade södra Brasilien 
migrerade till Mato Grosso och etablerade nybyggarsamhällen längs den asfalte-
rade 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 skal-
baggar 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 ödeläg-
gelsen 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 Brasi-
lien, 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 presente-
rat 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 has-
tighet, 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.

29 Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska miljödepartementet, (2009)

30 Intervju i Cuiabá, 2009-09-17
31 Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska miljödepartementet, (2009)

32 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 Kae-
chele 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. Jordbru-
karna 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 soja-
odlarna, 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 Intervju i Cuiabá, 2009-09-15
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hotats. Sojaodlare har börjat avverka skog inom territoriets gränser. När organi-
sationen CIMI senast flög in i territoriet klagade ursprungsfolken på att det blivit 
svårare att skaffa mat, och att fisket blivit sämre. Ursprungsfolkens rätt till för-
sörjning och mat försvåras, enligt CIMI, och anledningen är att skövlingen håller 
på att förstöra floderna. När träden fälls försvinner rötterna som binder jord-
täcket. 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 vatten-
kraftverk 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 area-
ler 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 odling-
arna 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 genmodifi erade sorter kan motsat-För vissa andra genmodifierade sorter kan motsat-
sen 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 

34 Empresa de Pesquisa Energética, EPE, (2008)



30 

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 orga-
nismer, 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 

35 Intervju med Staffan Eklöf på Jordbruksverkets växtodlingsenhet, 15 jan 2010.

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 omgär-
dad 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 långsik-

tiga 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 bekämp-

ningsmedel och minskar den biologiska mångfalden.4

1 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 Sve-

rige 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 växtodlings-

enhet, 15 jan 2010.
2 Informationen bygger på intervju med Staffan Eklöf på Jordbruksverkets växtodlingsenhet, 15 jan 2010 samt Jord-

bruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoochklimat/genteknikgmo.4.2399437f11fd
570e67580001825.html - nedladdad 2010-01-15.

3 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”.

4 Naturskyddsföreningens hemsida.
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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 upp-
sökte regeringens minister för vetenskap och teknik. Jordbruksindustrin ville att 
ministern inkluderade frågan om genmodifierade grödor i lagförslaget om cell-
forskning. 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 kon-
gressen 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 glyfosa-
tresistenta har, precis som hos konkurrenten Argentina, bidragit till att använ-

36 Duarte, Edson (2005)

37 International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) (2009)

38 Benbrook CM et al, (2005)

Roundup-soja. 
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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 Gros-
sos 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 gif-
terna 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 pestici-
der som används inom bomullsproduktion men också förekommer inom soja-
odling. 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 soja-
produktion 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 

39 Den ökande användningen av glyfosatbaserade bekämpningsmedel beskrivs i Benbrook 

CM et al, (2005)
40 Wanderlei A. Pignati, Jorge M. H. Machado, (2007)

41 Intervju med Wanderlei A. Pignati, 2009-09-15

42 Ibid.

43 O Globo (2009)
44 World Health Organisation (WHO), (2005)
45 Samtal med Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen den 18 jan 2010.

46 Folha de São Paulo (2008)

47 Dock saknas fortfarande ett formellt beslut från EU-kommissionens sida, uppger Peter 

Bergkvist på Kemikalieinspektionen (samtal den 18 jan 2010).
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skyddsutrustningar ofta är bristfälliga, och informationen om bekämpningsmed-
lens risker är dålig generellt.48

Endosulfan är riskabelt både för människor och miljö och beskrivs av Kemika-
lieinspektionen som giftigt vid hudkontakt och förtäring och mycket giftigt för 
vattenlevande organismer.49 Karbofuran är också förenat med stora risker. Fel-
aktig 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 illamå-
ende, yrsel och förvirring vid felaktig användning. Omfattande exponering, vid 
till exempel olyckor och större läckor, kan ge dödlig utgång.51 Metamidofos, kar-
bofuran och metylparation ingår i Rotterdamkonventionen.52

48 Wesseling, C. et al, (2001) och World Health Organisation (2005) samt samtal med Peter 
Bergkvist på Kemikalieinspektionen den 18 jan 2010.

49 Kemikalieinspektionen, KEMI, Klassificeringsdatabasen.
50 US Environmental Protection Agency, hemsida.

51 US Environmental Protection Agencys bedömning aug 2002.

52 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 

importerande och exporterande stater. Den omfattar 40 riskabla kemikalier som används 

inom industrin och jordbruket. Konventionen syftar till ökat informationsutbyte för att 

underlätta sunda nationella beslut. Konventioner innehåller lagligt bindande skyldigheter 

för hur proceduren om förhandsgodkännanden ska implementeras. Hemsida: www.pic.

int – nedladdad 2010-01-18.

”Användandet av gifterna har full-
ständigt skenat i väg”, säger forska-

ren Wanderlei A. Pignati.

Foto: H
enrik Brandão Jönsson
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5.3 Cancerfallen ökar

Brasilianska hälsovårdsmyndigheten klassar följande växtgifter som cancer-
framkallande: cyhexatin, acefat, metylparation och triclorfon. Samma myndig-
het 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 försäljningsstatisti-
ken 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 europe-
iska 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 Brasi-
lien.

– 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.

53 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), brasilianska nationella 
hälsoinspektionsorganet, hemsida

54 Intervju i Campo Verde, 2009-09-19
55 Notícias Agrícolas, Bloomberg (2009) 
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– 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 hand-
skarna för att sedan knäppa upp skyddsrocken. Eftersom rocken ofta är ned-
stänkt 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 ovan-
liga.

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

Foto: H
enrik Brandão Jönsson
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– 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 bruksan-
visningarna på paketen. Eftersom de inte gått i skolan har de inte heller till-
räcklig 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 Agri-

cultura, är man också orolig över utvecklingen. Enligt Maria da Glória Borges da 
Silva, distriktsordförande för Fetagri i Mato Grosso, är en läcka i skyddsutrust-
ningen den vanligaste orsaken till att människor blir förgiftade.

– Vi ser en dramatisk ökning av antalet lantarbetare som drabbas av förgiftnings-
skador. Det börjar med att de får ont i magen, sedan huvudvärk. Munnen torkar 
och de börjar hosta. Sedan kommer hudutslagen, säger hon.57 

56 Wanderlei A. Pignati, Jorge M. H. Machado, James F. Cabral, (2006) 
57 Intervju i Cuiabá, 2009-09-15
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Enligt Maria da Glórias uppskattningar är 98 procent av lantarbetarna analfabe-
ter, 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 förgiftnings-
skador 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 förgift-
ningsskador 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 miljar-
därer, säger Maria da Glória på Fetagri.

58 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Brasilianska geografi- och 
statistikinstitutet (2006)

59 Ministério da Saúde, brasilianska hälsoministeriet, (2008)

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

Foto: H
enrik Brandão Jönsson
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5.4 Kopplingar till Sverige

En stor del av den soja som importeras till Sverige kommer via Norge och impor-
tören 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 Nor-
dens 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 förbätt-
rade 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 lånegiv-
ning 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 före-
taget. 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 produ-

60 Intervju med Thor Kristoffersen, kvalitetsansvarig, Denofa, 2009-09-16

61 Lilley, Sasha (2004), Bickel, Ulrike (2005), samt International Finance Corporation (IFC), 
project summaries on nr 11344, Grupo Andre Maggi and 22561, Amaggi expansion. 

62 Rother, Larry (2003) och Ministério do Meio Ambiente (MMA), brasilianska 

miljödepartementet (2005)

63 Intervju i New York Times, 2003-09-17

64 Van Gelder, Jan Willem (2004)

65 International Finance Corporation (IFC) beviljar lån till investeringar i utvecklingsländer.
66 International Finance Corporation (IFC) (2002) Environmental Review Summary with 

attachments 

67 Compliance Advisor Ombudsman (CAO) (2005) s. 7
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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. Värl-
dens 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 soja-
farmer på totalt 242 000 hektar, Hermasa, som driver båtarna som transporterar 
sojabönorna på Amazonasfloden, och Maggi Energia, som utvecklar vattenkraft-
verk 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 mark-
arealer. 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 förbin-
der 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 effektivi-
sera sina odlingar på de marker som godkänts. Det gör att fler och fler sojaplan-
tager 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)
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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 leve-
rera konventionell soja måste Denofa betala sina leverantörer en kompensations-
premie 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.

71 Intervju på farmen Ponte Pedra, 2009-09-16

72 Intervju i Rondonópolis, 2009-09-16
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6. ”Världen vill ha allt mer kött” 

Naturvårdsmyndigheten IBAMA kontrollerar timmerlasten. 

Foto: A
nders Kristensson

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 kva-
dratkilometer 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.

73 Intervju i Anapu, 2007-12-04
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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 kom-
plicerad 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 rap-
porten 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 betes-
mark som möjligt. I Amazonas kostar en bit mark endast tre till tio procent av 
vad klassisk betesmark i centrala Brasilien kostar, eftersom marken ligger avläg-
set 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 lång-
samt. 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.

74 Greenpeace, (2009) Slaughtering the Amazon

75 Ibid, sid 1. Liknande siffra (75 procent) anges i en forskningsrapport från 2004, Margulis 

S (2004)
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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 territo-
rium 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 regn-
skog.76 

Det finns även kopplingar mellan den svenska nötköttsimportören North Trade 
i Stockholm och ett slakteri vars underleverantörer har varit involverade i sköv-

76 Greenpeace (2009) Slaugthering the Amazon, s. 26.

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.

Foto: Anders Kristensson
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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 boskapsupp-
födare 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 spårbarhets-
listor 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, Com-

misão Pastoral da Terra, är det inte ovanligt att farmarna anlitar migrantarbe-
tare som kommer från Brasiliens fattigaste delstater.

– De är analfabeter och tar de jobb de kan få. Boskapsuppfödarna utnyttjar situa-
tionen. 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 ”slavar-
bete” 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 Amazo-
nas 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. Fält-
gruppen 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 

77 FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, art 12.

78 Naturkötts hemsida

79 Greenpeace (2009) Slaugthering the Amazon, s. 55.

80 Intervju i Cuiabá, 2009-09-17.
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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 skuld-
fälla. De kan inte heller lämna gården förrän de arbetat ihop till bussresan hem, 
berättar José Vieira Marques Junior.

81 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.

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 arbets-

gruppen 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 nöt-
kött. 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. Dess-

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

FAKTA
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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 våld-
samma 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 verksamhe-
ten 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 familjefö-
retag 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 explosions-
artat och de brasilianska boskapsuppfödarna drogs till Amazonas för att tillgo-
dose efterfrågan.

2007 kunde familjeföretaget JBS köpa upp världens tredje största köttproducent, 
Swift & Company i USA. I dag har JBS även köpt upp sin brasilianska konkur-
rent, Grupo Bertin, och är därmed världens största köttproducent. JBS säljer nöt-
kött till 110 länder på fem kontinenter och har 20 000 anställda. Företaget äger 

82 Araguaia News (2009) 
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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 organi-
sationen 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 territo-
rium 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 arbetsuppgif-
terna 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 kommu-
nens 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 hälso-
vårdsavdelning 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. 

83 Greenpeace (2009) Slaugthering the Amazon, s. 55

84 A Gazeta (2009) 

85 Intervju med Sintia, slakteriarbetarnas fackförbund i Barra do Garças, 2009-09-22

86 Intervju i Barra do Garças, 2009-09-22

87 Intervju i Barra do Garças, 2009-09-22
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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 avdel-
nings 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 led-
ningen försiktig med att visa upp sin verksamhet. Inte heller företagets press-
avdelning 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.)

88 Intervju i Barra do Garças, 2009-09-22

89 Intervju i Barra do Garças, 2009-09-21
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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 importe-
rar 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 soja-
mjöl 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 utsträck-
ning 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 exem-
pelvis landets södra delar. Anledningen till att Denofa endast köper GMO-fria 
produkter är att det enligt norsk lagstiftning är förbjudet att importera genmodi-
fierat levande material och i denna kategori ingår sojabönor.90 Mejerierna i Sve-
rige 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 Intervju i Barra do Garças, 2009-09-21
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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 inne-
bär bland annat att hänsyn måste tas till anställdas och lokalbefolkningens rät-
tigheter samt att sojabönorna som köps inte får komma från biologiskt känsliga 
områden. Med ”känsliga områden” menas Amazonas regnskog och delar av cer-
radon. 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 Amazonas-
biomet, 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 offent-
liga, 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 miljöorganisatio-
ner 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 sam-
band 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 förutsätt-
ning 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 miljö-
mässig hållbarhet, säger Thor Kristoffersen.

91  Intervju med Thor Kristoffersen, 18 dec 2009.
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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. Anled-
ningen 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 dokumenta-
tion 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 männis-
kor 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 soja-
mjöl och cirka 6 000 ton ekologiska sojabönor. 40 procent kommer från ett koo-
perativ 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-



52 

Certifieringar och initiativ för hållbar sojaproduktion

Baselkriterierna för hållbar sojaproduktion
2003 lät WWF och Coop i Schweiz utföra en studie av hur den expanderande sojapro-

duktionen 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 natur-
områden 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 jord-

bruksmark 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 certifieringspro-

gram för produktion av soja och andra grödor och ska garantera spårbarhet ända 
tillbaka till odlingen. Kriterierna behandlar bland annat frågor som jord- och vatten-
kvalitet, energi- och kemikalieanvändning samt bevarande av primärskog, regnskog, 
primärsavann och våtmarker. Bekämpningsmedel som klassas som giftigast av Världs-
hälsoorganisationen, t.ex. de tidigare nämnda metylparation, karbofuran och meta-

midofos, 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. Krite-

rierna utgår även från internationella ramverk som FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, konventionen för barnets rättigheter, vissa av ILO:s kon-

ventioner och rekommendationer samt Baselkriterierna för ansvarsfull sojaproduk-

tion. 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 stickprov-

skontroller bland odlingarna utförs av Cert ID:s personal eller av andra revisionsfir-
mor med lokal kännedom. Arbetare intervjuas under kontrollerna på arbetsplatsen, 

1 Informationen är hämtad från ProTerras hemsida, ProTerras standards, version 2, och under intervju med Richard 
Werran, verksamhetschef för Cert-ID Europe, den 14 januari 2010.
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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 sojapro-

duktion 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 model-
ler för all soja, oavsett produktionsform. En annan skillnad gäller uppbyggnaden (till 
skillnad från ProTerra är RTRS ett flerpartsinitiativ) samt frågan om öppenhet. Revi-
sionsresultaten för ProTerra-certifierade företag är inte offentliga, men tanken är att 
en sammanfattning om varje RTRS-certifierad odling ska finnas tillgänglig för allmän-

heten 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 initiati-

vet 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 miljö- 
och sociala rörelser för att rättfärdiga ökad export och expansionen av en ohållbar 
produktion som skadar miljön och drabbar småskaligt jordbruk.5

2 Gruppo Maggis hemsida
3 Information hämtad från Round Table on Responsible Soy (RTRS):s hemsida
4 Initiativa Brasileiras hemsida
5 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 Lant-
männen är man medveten om att odling på cerradon ifrågasätts av miljöorgani-
sationerna. 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 koncer-
nen 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 före-
språkar, 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 möjlig-
het till kollektiva förhandlingar. Löner, förmåner och ersättning för övertid ska 
åtminstone följa nationell lagstiftning och nationella avtal. Ingen form av tvångs-
arbete 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 Lantmän-
nens 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 boskapssköt-
sel i regnskogen med konsekvensen att skog skövlats. Efterfrågan på soja ökar i 

92 ProForest (2004)

93 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 rappor-
terats medverka till regnskogsskövling men har nu skrivit under Amazonasmora-
toriet95 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 sojabö-
nor 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.

94 Intervju 26 jan 2010.

95 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 certi-
fierad 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 mot-
svarigheten till Lantmännen, med cirka 28 000 danska jordbrukare som med-
lemmar. 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 hob-
bydjurägare. Svenska Foder har 210 anställda och en omsättning på 3 400 mil-
joner 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 hållbarhetsper-
spektiv, 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 sojaod-
lingen 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 miljo-
ner 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 distribu-
erar 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 nog-
grant 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 Axen-
bjer 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 leveran-

96 Jordbruksverkets hemsida och Kumm och Larsson, (2007)

97 Greenpeace, (2009) Slaughtering the Amazon, s. 55
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törslistor och inga inköp kan göras därifrån. Utöver detta har vi vår produktions-
manual 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 förslit-
ningsskador 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 förslitningsska-
dor 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 inklu-
derar 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 arbets-
rättslagstiftning 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 företa-
gets etikpolicy. Här kräver North Trade att deras leverantörer inte köper kött från 
gårdar där slaveri påträffats, och att arbetare på gårdar och slakterier har vill-
kor som följer Brasiliens lagstiftning. North Trades standard speglar idag bland 
annat ILO:s kärnkonventioner, även om inga hänvisningar görs till internatio-

98 North Trades miljöpolicy.



 59

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 oannon-
serade 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 Pro-
sanitas, som gjort kontroller i Brasilien både när det gäller miljö och arbetsför-
hållanden. 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 pro-
cess där vi säkert kommer att vara tvungna att revidera våra nuvarande ställ-
ningstaganden.

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 stor-
hushåll. 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 Intervju med Calle Ramvall, kvalitetschef på North Trade. 17 dec 2009.
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fram till hösten 2009, gör företaget sina inköp både vid besök hos leverantö-
rerna 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 hem-
sida, i södra, sydöstra eller centrala Brasilien. Det ligger inom det regnskogsom-
råde 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 rap-
port publicerats, förband sig JBS Friboi att sluta köpa boskap från nyligen avver-
kade 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 myndig-
heter enligt kravlista från EU. Utöver detta har man enligt hemsidan en CSR-
policy (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



 61

9. Slutsatser och rekommendationer

Sojaodlingarna och boskapsuppfödningen i Brasilien är förenade med stora håll-
barhetsproblem. Ju mer soja och kött, desto mindre regnskog. Den ökade inter-
nationella 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 produktionsför-
måga 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 inspek-
tioner 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 komplette-
ras med aktiviteter från företag, både från producenterna/exportörerna i Brasi-
lien och inköpsföretagen/slutanvändarna i länder som Sverige. En efterfrågan på 
en mer hållbar soja- och nötköttsproduktion kan skapa incitament för producen-
ter att leva upp till lagkrav och internationella standarder för att kunna konkur-
rera på en global marknad.

Sverige importerar betydande mängder soja och nötkött från Brasilien. Swed-
watchs 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



62 

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. Amag-
gis 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 baskriteri-
erna 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 regnskogsavverk-
ning, 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 oannon-
serade 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 rekom-
menderar företagen att: 

• Anta uppförandekoder om detta saknas, eller revidera dem enligt nedan om så 
behövs. Uppförandekoderna ska vara offentliga och bör inkluderas i kontrak-
ten 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 brasili-
anska 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 klagomåls-
mekanismer 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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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 anima-
lieproduktionen 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 prote-
inkällor och är öppna för att tillsammans med övriga aktörer i animalieproduk-
tionskedjan 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 animaliepro-
duktion. 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 produk-
tionen 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 sjuk-
domsläget, 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 pas-
sande för en krävande svensk konsument. 

North Trade ställde redan från start stora krav på hur produktionen av Natur-
kött® ska ske. Vi har därför idag en väl utvecklad produktionsstandard och CSR-
policy på plats för att reglera hur de produkter som vi marknadsför skall vara 
producerade för att på bästa sätt ta hänsyn till såväl produktkvalitet, livsmedels-
säkerhet 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 leverantö-
rer 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 anlägg-
ningen. 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 pro-
duktionsmanual från gård till färdig produkt, försöker vi förhålla oss till kom-
plexiteten 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 kravspecifi-
kationer 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 regn-
skogen.
 
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 Natur-
kött® 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 etablera-
des 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 ”noll-
avverkning” 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 marknads-
föra ekologiskt Naturkött® på den svenska marknaden, utöka den ekologiska 
produktionen av boskap i biomet Pantanal. Pantanal är världens största våt-
marksområde 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 förutsätt-
ningar att öka den brasilianska köttproduktionen i de områden utanför Amazo-
nas där köttproduktion redan bedrivs. 

Rapporten pekar på att den expanderande nötköttsproduktionen har haft nega-
tiva 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 export-
marknaderna, 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 produk-
ter 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 organi-
sationer 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 Syd-
amerika 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 Calle Ramvall Johan Axenbjer
Vd  kvalitets- och miljöchef Platschef North Trade
   Brazil
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