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1. Innledning

Soyaindustrien i Sør-Amerika ekspanderer på 
bekostning av regnskog og andre sårbare skog-
områder, og fører til store miljø- og helsemessige 
problemer, blant annet gjennom utstrakt bruk 
av giftige sprøytemidler. Vi vil i årene framover 
fortsatt se en stor økning i etterspørselen av soya 
globalt, og presset på landområder i Sør-Amerika 
vil bli enda større. Gjennom vårt store forbruk 
av soya i dyre- og fiskefôr, bidrar Norge til dette 
presset.

Med denne rapporten ønsker Framtiden i 
våre hender og Regnskogfondet å bidra til en 
kunnskapsbasert debatt om norsk soyaforbruk og 
utfordringene som ligger i det. Det er produksjon 
av dyre- og fiskefôr som står for det aller meste av 
Norges soyaimport. I denne rapporten undersøker 
vi soyaforbruket i fiskeoppdrettsnæringen.

Norsk laks er en av Norges største eksportvarer. 
Lakseoppdrett er en næring i enorm vekst, både 
globalt og i Norge. Globalt er akvakultur den ras-
kest voksende sektoren innen produksjon av fôr. 1 
Den globale produksjonen av oppdrettslaks har 
mer enn doblet seg siden 2000, og i 2012 ble det 
produsert rundt 2,07 millioner tonn laks globalt. 
Over 60 prosent av denne produksjonen foregikk 
i Norge. 2 Norske myndigheter har ambisjoner om 
at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. 
Dette gir oss et stort ansvar for å sikre at den nor-
ske matproduksjonen ikke går på bekostning av 
mennesker og miljø. 

Norske fiskefôrprodusenter er de største 
importørene av soya til Norge i dag. Soya, i form 
av soyaproteinkonsentrat (SPC) 3 fra Brasil, er en 
viktig proteinkilde og er en sentral ingrediens i 
fôret som norsk oppdrettslaks spiser. Som verdens 
største produsent av oppdrettslaks, importerte 
Norge SPC fra 670 000 tonn soyabønner til bruk 
i fiskefôr i 2015. (se side 14). 94 prosent av denne 
soyaen kom fra Brasil. For å produsere 1 kg norsk 
laks trengs det SPC fra 0,55 kg soyabønner. (Se 
side 18). De fire største fôrprodusentene, som til 
sammen står for over 99 prosent av soyaimporten, 
har per i dag ikke konkrete planer om å redusere 
sitt soyaforbruk. 

Med mindre fôrsammensetningen endres og 

 1 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming 
in 2012 and 2013. Tilgjengelig på: https://nofima.no/wp-content/
uploads/2014/11/Nofima_report_resource_utilisation_Oct_2014.
pdf16.02.17

 2 Ibid.

 3 Soyaproteinkonsentrat (SPC) er et av flere produkt utviklet på 
grunnlag av soyabønnene til bruk i dyre- og fiskefôr. 

soyaen byttes ut med andre proteinkilder, vil den 
planlagte femdoblingen av oppdrettsnæringen 
også innebære en femdobling av soyaimporten 
til bruk i fiskefôr i Norge. Det vil det føre til en 
import av SPC fra 3 350 000 tonn soyabønner, 
noe som krever et arealbeslag på over 11 000 km2 i 
soyaproduserende land. (Se side 14). Det er større 
enn hele Norges produktive jordbruksareal i 2016. 
Som denne rapporten viser, innebærer bruk av 
soya som råvare for fiskeoppdrett en rekke dilem-
maer som ikke har vært belyst i norsk offentlighet. 
Med denne rapporten håper vi å løfte frem disse 
dilemmaene og sette spørsmålstegn ved oppdretts-
næringens vekstambisjoner og nåværende produk-
sjonspraksis. 

En femdobling av soyaforbruket i det norske 
fiskefôret er uansvarlig, og bidrar til den økende 
globale etterspørselen etter en råvare som bidrar til 
store miljøødeleggelser og sosiale konflikter. For 
å unngå å bidra til veksten i en industri som ikke 
har kontroll på sin produksjon og ekspansjon, bør 
norsk oppdrettsindustri finne bærekraftige alter-
nativer til råstoff i fiskefôret og redusere forbruket 
av soya.

Vårt utgangspunkt er de alvorlige problemene 
soyaindustrien i sin helhet skaper for miljø og 
mennesker i Sør-Amerika. Rapporten innledes 
derfor med en skildring av tre av de største utfor-
dringene som soyaindustrien bidrar til: avskoging, 
helsefarlig bruk av sprøytemidler og landkonflikt 
med småbønder, lokalsamfunn og urfolk. 

Videre har vi kartlagt oppdrettsnæringens 
totale forbruk av soya, sett på likheter og ulikheter 
mellom de ulike fiskefôrprodusentene og i siste 
instans på likheter og ulikheter mellom forskjellige 
lakseprodukter vi kjenner igjen i butikkhyllene. 

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom 
Framtiden i våre hender og Regnskogfondet. 
Regnskogfondet er en uavhengig, norsk organisa-
sjon som arbeider for å redde verdens regnskog og 
sikre rettighetene til menneskene som lever der. 
Miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i 
våre hender har i flere tiår fremskaffet kritisk infor-
masjon om de globale leverandørkjedene og er en 
viktig stemme for mer bærekraftig forbruk i Norge. 

1.2 Avgrensing

Denne rapporten tar for seg soyaforbruket i 
produksjonen av fiskefôr til oppdrettsnæringen i 
Norge. Det importeres også soyabønner og ulike 
soyaprodukter til Norge til bruk i både kraftfôr til 
dyr og til direkte menneskeføde (som soyamelk, 
soyapølser og kjøtterstatning). Flere av problem-
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til store miljøødeleggelser og sosiale konflikter. 
Foto: Kyrre Lien.
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stillingene belyst i denne rapporten gjelder også 
soya brukt i norsk dyrefôr, men i denne rapporten 
er det fiskefôret som står i fokus. Bakgrunnen for 
dette valget er at det per i dag er fiskefôrindustrien 
som bruker størst mengder soya i volum, og at 
regjeringens ambisjoner om at oppdrettsnæringen 
skal femdobles, kan føre til en ytterligere femdob-
ling av soyaimporten til fiskefôr.

Vårt direkte forbruk av soya via matproduk-
ter som soyamelk og soyapølser utgjør ikke den 
samme trusselen mot regnskog, miljø og men-
nesker. Det skyldes både at volumet vi importerer 
er svært mye mindre enn det som går til fôr, og at 
denne soyaen ofte kommer fra andre steder enn 
Sør-Amerika, for eksempel fra USA og Canada. I 
tillegg kreves det mer ressurser å produsere kjøtt 
eller fisk, enn å produsere de fleste soya-baserte 
vegetarprodukter. 

Flere av aktørene som produserer fiskefôr i 
Norge har også fôrproduksjon i andre land, rettet 
mot det internasjonale markedet. Selv om denne 
rapporten ikke tar for seg produksjon for uten-
landske markeder, gjelder utfordringene som skis-
seres i like stor grad fôrproduksjon utenfor Norge 
og/eller for utenlandske markeder.

Innholdet er basert på innhenting av tall fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB), egne undersøkelser 
blant produsenter av fiskefôr og av lakseprodukter, 
intervjuer med forskere og deskstudier. 

2. Problemene med soyaindustrien  
i Sør-Amerika

2.1 Soya og avskoging i Sør-Amerika

Soyaproduksjonen har hatt en enorm vekst de siste 
tiårene på grunn av den globalt økende etterspør-
selen etter soya til bruk i fôr 4. Svært mye av denne 
produksjonsveksten har skjedd på bekostning av 
regnskog og andre økosystemer. Det er i dag i prak-
sis ikke kontroll over soyaindustriens ekspansjon, 
og stadig mer verdifull natur i Sør-Amerika ødeleg-
ges til fordel for store monokulturplantasjer, med 
store omkostninger for både miljø og mennesker. 

Fra avskogingsboom til soyamoratorium i 
brasiliansk Amazonas
På 1990- og begynnelsen av 2000-tallet eksplo-
derte avskogingen for soya i regnskogen i Brasil. 5 
Etter sterkt press fra sivilsamfunnsorganisasjoner, 
har produsenter og oppkjøpere av soya innført 

 4 http://www.fao.org/faostat/en/#data/QD 

 5 http://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calcula-
tions.html, 13.03.2017 

et frivillig forbud mot å kjøpe soya dyrket på 
områder i brasiliansk Amazonas som har blitt 
avskoget etter 2008. Denne avtalen fikk navnet 
«soyamoratoriet». 6 Etter at avtalen kom på plass, 
har avskogingen for soya blitt kraftig redusert i den 
brasilianske regnskogen. I perioden før soyamora-
toriet trådde i kraft, skjedde nesten 30 prosent av 
soyaekspansjonen i brasiliansk Amazonas på nylig 
avskoget regnskog. Etter soyamoratoriet falt dette 
til under 1 prosent (2014). 7 Soyamoratoriet ble i 
2016 forlenget på ubestemt tid. 8

Redusert avskoging for soya må ikke forveksles 
med at det ikke dyrkes soya i stor skala i brasili-
ansk Amazonas i dag, men det skjer i hovedsak 
på områder avskoget før 2008, som dermed ikke 
regnes med i soyamoratoriet. 

Avskogingen flytter seg
Resultatet av soyamoratoriet er godt, men det 
betyr ikke at problemet er borte – det flytter seg. 
Soyamoratoriet gjelder bare for den brasilianske 
delen av Amazonas, og på grunn av den høye glo-
bale etterspørselen etter soya, flyttes soyaproduk-
sjonen til andre områder og andre land der det ikke 
foreligger lignende reguleringer. I Brasil og i nabo-
landene Bolivia, Paraguay og Argentina ødelegges 
enorme områder med regnskog og savanneskog for 
å rydde plass til soya- og kvegproduksjon. Nesten 
40 000 km2 skog ble ødelagt årlig i Sør-Amerika 
mellom 2000 og 2010, det meste til fordel for soya- 
og kjøttproduksjon 9.

Den brasilianske savanneskogen spises opp
I Brasil har store områder av den tropiske savanne-
skogen Cerrado i randsonen rundt Amazonas blitt 
ødelagt til fordel for soyaplantasjer og kvegdrift. 
Forskere anslår at omtrent halvparten av savan-
neskogens opprinnelige 2 millioner km2 allerede er 
avskoget, og avskogingen fortsetter. 10 

Mellom 2007 og 2013, den samme perioden 
som soyamoratoriet ble innført og avskogingen 
for soya i brasiliansk Amazonas gikk ned, skjedde 
mellom 11 og 23 prosent av soyaindustriens årlige 

 6 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/
code/2014/amazon/index_pt.html, 13.03.2017 

 7 Gibbs, H.K., L. Rausch, J. Munger, I. Schelly, D.C. Morton, P. Nooji-
pady, B. Soares-Filho, P. Barreto, L. Micol, and N.F. Walker, 2015. 
Brazil’s Soy Moratorium. Science 347(6220): 6220. Tilgjengelig på: 
https://nelson.wisc.edu/sage/docs/publications/Gibbsetal-
Science2015.pdf

 8 http://www.regnskog.no/no/nyhet/soyastans-forlenges-i-brasil

 9 FAO, 2010. Global Forest Recources Assessments 2010 Main report. 
Tilgjengelig på: http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf 

 10 Union of Concerned Scientists, 2016. Factsheet: The Importance of 
the Cerrado. Tilgjengelig på: http://www.ucsusa.org/sites/default/
files/attach/2016/11/cerrado-fact-sheet-ucs-october-2016.pdf 
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ekspansjon på nylig avskogede områder i savanne-
skogen. 11 I den delen av savanneskogen som omta-
les som Brasils nye soya- og avskogingsfront, grense-
områdene mellom delstatene Maranhão, Tocantins, 
Piauí, og Bahia («Matopiba») 12  13, skjedde opp 
mot 40 prosent av soyaekspansjonen på nylig 
avskogede områder i den samme perioden. 14 Dette 
viser med all tydelighet at soyabransjen i Brasil 
fortsatt har et stort avskogingsproblem. 

Over 200 000 km2 av savanneskogen anslås å 
være gunstig for soyaproduksjon. Rundt 110 000 
km2 av disse står uten beskyttelse og kan avskoges 
lovlig under den nye skogloven fra 2012. 15 Det viser 
at lovverket ikke er nok til å beskytte viktige skog-
områder i Brasil. Det er derfor nødvendig å utvide 
soyamoratoriet til savanneskogen, eller innføre 
lignende reguleringer for dette området.

I tillegg til at savanneskogen er et viktig øko-
system i seg selv, får avskogingen der store negative 
konsekvenser også for Amazonas. Avskoging av 
savanneskogen fører blant annet til at elver som 
renner inn i Amazonas blir tørrere og at det regner 
mindre både der og i Amazonas. Når savanne-
skogen forsvinner blir regnskogen tørrere og mer 
utsatt for brann og ødeleggelse. 16

Soyaen følger kveget
En annen utfordring er at soyaprodusentene ofte 
kjøper opp områder som i dag brukes til beite-
mark for kveg. Dermed presser de beitedyra ut av 
allerede avskogede områder og inn i regnskogen 
eller savanneskogen, og nye områder avskoges til 
fordel for kvegproduksjon. Kvegdrift er den aller 
største avskogingsårsaken i brasiliansk Amazonas, 
og soyaindustrien er på denne måten en indirekte 
årsak til at regnskogen forsvinner. 17

 11 Gibbs, H.K., L. Rausch, J. Munger, I. Schelly, D.C. Morton, P. Nooji-
pady, B. Soares-Filho, P. Barreto, L. Micol, and N.F. Walker, 2015. 
Brazil’s Soy Moratorium. Science 347(6220): 6220. Tilgjengelig på: 
https://nelson.wisc.edu/sage/docs/publications/Gibbsetal-
Science2015.pdf 

 12 «Mapitoba» er betegnelsen på et område som dekker deler av de 
tilgrensende delstatene Maranhão, Piauí, Tocantins og Bahia.

 13 http://www.inputbrasil.org/clipping/matopiba-esta-perto-do-limite-
diz-estudo/, 13.02.2016

 14 Gibbs, H.K., L. Rausch, J. Munger, I. Schelly, D.C. Morton, P. Nooji-
pady, B. Soares-Filho, P. Barreto, L. Micol, and N.F. Walker, 2015. 
Brazil’s Soy Moratorium. Science 347(6220): 6220. Tilgjengelig på: 
https://nelson.wisc.edu/sage/docs/publications/Gibbsetal-
Science2015.pdf

 15 Ibid.

 16 Pires, F.G og M.H. Costa, 2013. Deforestation causes different subre-
gional effects on the Amazon bioclimatic equilibrium. I Geophysical 
letters, Vol. 4. Tilgjengelig på: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/grl.50570/pdf

 17 Barona, E., N. Ramankutty, G. Hyman og O.T Coomes, 2010. The 
role of pasture and soybean in deforestation of the Brazilian Amazon. 
Environmental Research Letters, Volume 5, Number 2. Tilgjengelig 
på: http://iopscience.iop.org/arti-
cle/10.1088/1748-9326/5/2/024002/pdf 

Soyaindustrien sprer seg utover Sør-Amerika
Andre områder i Sør-Amerika med høy avskoging 
og som er under sterkt press fra soyaindustrien 
inkluderer den bolivianske delen av Amazonas, 
Chiquitano-skogen i Bolivia, Yungas-skogene i 
Argentina, Chaco-skogen som strekker seg fra 
Paraguay til Argentina og Paraguays atlanterhavs-
regnskog.

Mellom 2010 og 2015 ble 2900 km2 avskoget 
gjennomsnittlig hvert år i Bolivia. 18 Over tre 
fjerdedeler skjedde i Santa Cruz-regionen, som har 
store regnskogsområder. 19 

Paraguay har en av de høyeste avskogingsratene 
i verden. Landet er verdens fjerde største soya-
eksportør og til sammen utgjør soya og kjøtt 80 
prosent av landets totale eksport. 20 Mesteparten 
av soyaproduksjonen foregår i den østlige delen 
av landet, hvor landbruket nesten har utryddet 
skogen. Nå er oppmerksomheten rettet vestover, 
mot regionen Chaco. Jordbruksdepartementet i 
Paraguay forventer å nydyrke 2 000 km2 soya årlig 
i dette området for å nå målet om 40 000 km2 
soyaplantasjer i regionen. 21

Soya, skog og klimaproblemet
Regnskog og andre skogsområder lagrer store 
mengder karbon. Det gjør ikke soyaplantasjer. Når 
man hogger ned eller brenner regnskog for å lage 
plantasjer, frigis det store mengder klimagasser. 
Totalt utgjør avskoging 10–15 prosent av verdens 
globale klimagassutslipp – eller det samme som 
alle verdens biler. 22

Soya, biomangfold og fortrenging av arter
Naturlig skog inneholder mange forskjellige arter. 
Ulike planter og dyr er gjensidig avhengig av hver-
andre for å overleve. Plantasjer er såkalte «mono-
kulturer» hvor én art dominerer fullstendig på 
bekostning av det naturlige mangfoldet i området. 

Omgjøring av skog til plantasjer reduserer 
det biologiske mangfoldet drastisk, og er en av 

 18 FAO, 2016. Global Forest Resources Assessment 2015. How are the 
forests changing? Second edition. Tilgjengelig på: http://www.fao.
org/3/a-i4793e.pdf 

 19 Forest Trends, 2014. Consumer Goods and Deforestation: An Analysis 
of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agricul-
ture and Timber Plantations. Forest Trends Report Series. Tilgjenge-
lig på: http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf 

 20 http://www.wwf.org.py/que_hacemos/proyectos/iniciativa_de_
transformacion_de_mercados_mti/la_expansion_soja_en_para-
guay/ , 07.02.2016

 21 http://www.elagro.com.py/agricultura/inician-en-el-chaco-ensayos-
de-soja-resistente-al-calor/, 07.02.2016

 22 Regnskogfondet, 2014. State of the rainforest 2014. Tilgjengelig på: 
http://d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Publikasjoner/
Andre-rapporter/StateOfTheRainforest_lo.
pdf?mtime=20150630110748
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DeltittelBrasil har i dag det høyeste forbruket av sprøytemidler i ver-
den. Forskning viser sammenheng mellom kreft og medfødte 
misdannelser og bruken av sprøytemidler. 
Foto: Pulsar Images / Alamy Stock Photo
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de viktigste årsakene til at mange arter trues av 
utryddelse. Soyaplantasjene fortrenger plante- og 
dyrearter, både i regnskogen og i andre områder. 
For eksempel inneholder savanneskogen i Brasil 
en enorm biodiversitet, og er et av de mest truede 
økosystemene i Sør-Amerika. 23 Mange arter finnes 
bare der. Forsvinner savanneskogen, forsvinner 
disse artene for alltid. Mange av savanneskogens 
arter står allerede på den internasjonale rødlisten 
over truede arter, som jaguaren, kjempemaursluke-
ren, cerrado-reven, mankeulven, sumphjorten og 
pampashjorten. 24 

2.2 Sprøytemidler på helsa løs

Brasil har det høyeste forbruket av plantevernmid-
ler i hele verden, og forbruket er stadig økende. 
Brasil er ikke den største matprodusenten i verden, 
Kina, India, USA og Europa har høyere produksjon 
av de fleste matvarekategorier. 25 Unntaket er kjøtt-
produksjon der Brasil ligger høyt opp i produksjon 
av storfe og fjærfe. 26 Med et årlig deklarert konsum 
på 360 995 tonn sprøytemiddel 27 passerte Brasil 
USA i bruk av plantevernmidler i 2008, og har 
ligget på topp etter det. I følge det brasilianske mat-
tilsynet Anvisa økte bruken av plantevernmidler 
med 190 prosent mellom 2005-2015, sammenlignet 
med en økning på 93 prosent på globalt nivå. 28 

Soyaprodusentene står for 52 prosent av det 
brasilianske sprøytemiddelforbruket 29, til tross for 
at soya utgjør langt fra halvparten av den totale 
plantebaserte jordbruksproduksjonen. 30 Soya er 
altså den matvaren i Brasil som i dag produseres 
ved hjelp av mest sprøytemidler. 

Siden produksjonen av soya og andre land-
bruksvarer er størst i enkelte delstater, er også 
bruken av sprøytemidler større i disse delstatene 
enn i resten av landet. Forbruket er høyest i 
delstaten Mato Grosso 31, hvor mye av soyavarene 

 23 Da Silva, J.M.C, J.M. Bates, 2002. Biogeographic Patterns and Con-
servation in the South American Cerrado: A Tropical Savanna Hotspot. 
BioScience (2002) 52 (3): 225-234. Tilgjengelig på: https://acade-
mic.oup.com/bioscience/article/ 52/3/225/312213/Biogeographic-
Patterns-and-Conservation-  
in-the 

 24 www.iucnredlist.org/ , 19.01.2016

 25 http://www.fao.org/faostat/en/#compare 15.02.17 og 

 26 http://www.fao.org/faostat/en/#compare 15.02.17

 27 Ifølge FAO hadde Brasil et forbruk på totalt 360 995 tonn sprøyte-
midler i 2013. Se: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP 07.02.17

 28 http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/29/poli-
tica/1430321822_851653.html 07.02.17

 29 Kilde: Sindiveg, Bransjeorganisasjon til 37 selskaper i plantevernin-
dustrien. Tilgjengelig på: http://dados.contraosagrotoxicos.org/
dataset/ea52db50-5e02-44f6-b2c3-6f08841a3666/
resource/3a46edf2-8fb7-4ff8-b8ab-13efb14ef6c2/download/
balanco-2015.pdf 10.02.17

 30 http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC 16.02.17

 31 Ibid.

som brukes i norsk dyre- og fiskefôr kommer fra. 
Ifølge forskningsartikkelen Jordbruksindustrien og 
dens helsekonsekvenser for arbeidere og befolkning 
i delstaten Mato Grosso var det gjennomsnittlige 
forbruket av sprøytemidler per innbygger i 2009 
3,7 liter på landsbasis og 34,1 liter i Mato Grosso. 32

Farlige sprøytemidler på markedet
Spekteret av plantevernmidler som er tillatt i Brasil 
er langt større enn i Norge. I Norge er 255 pre-
parater, basert på omtrent 100 ulike virkestoffer, 
lovlige 33, i Brasil er det mer enn 1000 preparater og 
hundrevis av virkestoffer som er lovlige 34. Sprøyte-
midler som er ulovlige i Europa og begrensa i USA 
er tillatt i Brasil 35, og noen av de plantevernmid-
lene som er tillatt å bruke i Brasil er karakterisert 
som veldig farlige av Verdens helseorganisasjon 
(WHO). Mange av disse er kontroversielle og i 
2008 startet det brasilianske mattilsynet Anvisa 
en gjennomgang og revurdering av 14 av de mest 
omstridte plantevernmidlene i Brasil. Selv om de 
fleste av disse er ulovlige andre steder, har revur-
deringen så langt tatt ni år. Prosessen er møtt 
med søksmål fra produsenter og opposisjon blant 
enkelte parlamentarikere. “If it’s not a court case, 
it’s a congressional hearing,” uttalte giftsjefen i 
Anvisa, Vekic, til Reuters. 36 Så langt har Anvisa 
konkludert med at seks av disse kontroversielle 
sprøytemidlene skal bli ulovlige 37, men implemen-
tering av reglene tar tid og sprøytemidler som er 
karakterisert som ekstremt farlige, som parathion-
methyl 38, blir fortsatt solgt på det brasilianske 
markedet. 

Spredning og forurensing
For å unngå forurensning og helseskader er bruken 
av sprøytemidler som oftest regulert. En måte å 
redusere uønsket spredning er å innføre restriksjo-
ner på avstanden mellom tillatt bruk av sprøyte-
midler og vassdrag, nabobebyggelse og lignende. 

 32 Pignati, W & J.O Machado, 2011. O agronegocio e seus impactos na 
saude dos trabalhadores e da populacao do estado do Mato Grosso. I: 
Gomez, C. et al. Saude do trabalhador na sociadade brasilierira con-
temporanea. Rio de Janeiro, Fiocruz. 

 33 http://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/godk.asp 03.01.16

 34 På nettsidene til det brasilianske landbruksdepartementet finner 
man oversikt over registrerte plantevernmidler. Legger man 
sammen plantevernmidlene som har blitt registrert de siste 10 
årene kommer man opp i 1268. 

 35 Se f.eks. side 65 i denne rapporten: http://www.abrasco.org.br/
dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieA-
brasco_2015_web.pdf 10.02.17

 36 http://www.reuters.com/investigates/special-report/brazil-pestici-
des/ 23.02.17

 37 Anvisa: http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agroto-
xicos/produtos/reavaliacao-de-agrotoxicos 10.02.17

 38 http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf 
03.01.16
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Tidligere var kravene til avstand i Mato Grosso på 
300 meter til landsby og offentlige vannkilder, og 
150 meter til spredt bebyggelse og vannkilder for 
enkeltmanns hushold. 39 I 2012 ble de lovpålagte 
avstandene reduserte til 90 meter. 40 Plantasjer som 
sprøytes med helseskadelige sprøytemidler kan 
altså ligge mindre enn 100 meter fra husstander, 
barnehager og drikkekilder. 

Det er påvist høyere konsentrasjoner av orga-
nochlorider i urin og blod til befolkning i rurale 
områder enn urbane områder i Mato Grosso. 41 
Organochlorider er et virkestoff som er brukt i 
flere plantevernmidler og kan ha negativ effekt på 
menneskers og dyrs nervesystem. Organochlorider 
er mest kjent gjennom det omstridte sprøytemid-
delet DDT (Diklor-Difenyl-Trikloretan), men fin-
nes også i andre former i andre plantevernmidler. 

Rester av sprøytemidler i brasiliansk mat
For den brasilianske befolkningen innebærer den 
store bruken av sprøytemiddel i jordbruket store 
mengder plantevernrester i matvarene. I 2014 
foretok det brasilianske mattilsynet Anvisa en test 
av 1665 ulike matvarer, og 29 prosent av disse inne-
holdt sprøytemidler over grenseverdiene, og også 
sprøytemidler som ikke er tillatt i landet. 42

Forgiftning og sykdom
Arbeidere på plantasjene og lokalbefolkning 
rundt plantasjene er også utsatt for forgiftning og 
helseplager. Sinitox, et informasjonsbyrå underlagt 
det brasilianske helsedepartementet, registrerer 
årlige tilfeller av forgiftning. I 2012 ble det regis-
trert 4656 brasilianere forgiftet av sprøytemidler. 43 
En fjerdedel av disse ble registrert som arbeidsre-
laterte. 44 Samme år ble det registrert 128 dødsfall 
som følge av forgiftning knyttet til sprøytemid-
ler. 45 Mørketallene her er imidlertid store. Det 
nasjonale kreftinstituttet INCA anslår at det er 50 

 39 Mato Grosso Dekret 2283, 9. desember 2009: https://www.legis-
web.com.br/legislacao/?id=133502 27.01.17

 40 Mato Grosso Dekret 1362, 13. september 2012, state decree 1651 of 
11 march 2013: http://www.legisweb.com.br/
legislacao/?legislacao=252231 27.01.17

 41 M.Belo et al, 2012. Uso de agrotoxicos na producao de soja do 
estado mato grosso: um estudo preliminar de riscos ocupacionais 
e ambientais. Revista Brasilerira de Saude Ocupacional. Og Soares, 
M. et al. 2012. Uso de agrotóxicos na produção de soja do Estado 
do Mato Grosso: um estudo preliminar de riscos ocupacionais e 
ambientais. Side 83. Tilgjengelig på: http://www.scielo.br/pdf/rbso/
v37n125/a11v37n125.pdf 10.02.17

 42 http://www.reuters.com/investigates/special-report/brazil-pestici-
des/ 06.02.17

 43 http://sinitox.icict.fiocruz.br/sites/sinitox.icict.fiocruz.br/files//
agrotoxico%20uso%20agricola%20tabela%201.pdf 03.01.16

 44 Ibid. 

 45 http://sinitox.icict.fiocruz.br/sites/sinitox.icict.fiocruz.br/files//
agrotoxico%20uso%20agricola%20tabela%206.pdf 03.01.16

tilfeller av uregistrerte forgiftninger for hver for-
giftning som registreres, altså at tallet forgiftninger 
trolig er femti ganger så høyt som det som blir 
registrert hos Sinitox. 46 Ifølge den Panamerikanske 
helseorganisasjonen er plantevernmidler den nest 
største årsaken til forgiftning i Brasil. 47

Sprøytemidler og medfødte misdannelser
En rekke studier utført på ulike kontinenter har 
påvist at mors eksponering for sprøytemidler er en 
av årsakene til medfødte misdannelser. I 2011 ble 
det gjennomført en studie i Mato Grosso for å se 
på sammenhengen mellom medfødte misdannelser 
og foreldrenes eksponering for sprøytemidler. 48 137 
kvinner som hadde født barn med misdannelser 
ble intervjuet for å kartlegge deres eksponering for 
sprøytemidler i de tre månedene før og tre måne-
dene etter unnfangelse, og barnefarens ekspo-
nering for sprøytemidler i de 12 månedene før 
unnfangelse. Data om misdannelsene ble kartlagt 
ved hjelp av sykehusets filer. 

Studien viser at mors og fars eksponering for 
sprøytemidler er relatert til medfødte misdannelser. 
Studien viste også at sannsynligheten for medfødte 
misdannelser var høyere blant par der mor hadde 
lav utdannelse og far var i kontakt med sprøytemid-
ler. En mulig forklaring på denne sammenhengen 
kan være at mors lave utdannelse kan resultere i en 
større eksponering for sprøytemidler i hjemmet ved 
f.eks. vask av barnefarens arbeidsklær. 

Kreft
Flere av plantevernmidlene tillatt i Brasil er 
forbundet med fare for kreft, herunder glyfosat 
som er et av de mest brukte plantevernmidlene 
på soyaplantasjene. Middelet er under stor debatt 
både i Brasil og nabolandet Argentina, og er et av 
de midlene som mattilsynet Anvisa revurderer. 

Registrerte tilfeller av kreft har økt parallelt 
med utviklingen av det eksportrettede landbruket 
i Mato Grosso siden 1970- tallet. Ved Universitet 
i Mato Grosso har et større forskerteam studert 
sammenhengen mellom kreft og sprøytemidler. Så 
langt har forskerteamet funnet indikasjoner på at 
det er en sammenheng mellom den store bruken av 

 46 http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/comunicacaoinfor-
macao/site/home/namidia/brasil_lidera_ranking_consumo_agro-
toxicos 10.02.17

 47 http://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012./index.
php?option=com_docman&task=doc_view&gid=118&Itemid= 
07.02.17

 48 Ueker, M. E. et al, 2016. Parental exposure to pesticides and occurence 
of congenital malformations: hospital based case-control study. Tilgjen-
gelig på: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12887-016-0667-x 07.02.17
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sprøytemidler og økende tilfeller av kreft i mage, 
bukspyttkjertel og spiserør. Som del av det større 
forskningsprosjektet er tilfeller av kreft sammen-
lignet i kommuner med og uten landbrukspro-
duksjon. I de 13 kommunene der det produseres 
landbruksprodukter for verdensmarkedet er det 
registrert 1442 tilfeller av kreft, men bare 53 tilfel-
ler er registrert i de kommunene som ikke har slik 
landbruksproduksjon. 49

Svekkelse av rapportering, forskning og 
informasjon 
Regulering av sprøytemiddelbruk avhenger i stor 
grad av nøyaktig informasjonsinnhenting, åpen-
het rundt bruken av midler og støtte til forskning 
på effektene av sprøytemiddelbruken. Det har 
kommet bekymringsmeldinger fra sivilsamfunn og 
akademia etter at den sittende regjeringen kom til 
makten, om politisk motiverte administrative end-
ringer som svekker monitorering, informasjon og 
forskning. Landbruksdepartementet ønsker å for-
enkle registreringsprosessen av sprøytemidler ved å 
ekskludere de mer uavhengige organene Anvisa og 
Ibama fra prosessen. 50 Landbruksministeren Blairo 
Maggi, som også er eier av Amaggi, en av de største 
soyaprodusentene i landet, har kommet med en 
rekke lovforslag for å svekke reglene for forskning, 
test, produksjon, forbrukeropplysning på emballa-
sje, markedsføring, import og eksport, registrering, 
og tilsyn av bruk av sprøytemidler. 51

2.3 Soyaindustrien truer urfolk og lokalsamfunn

De aktuelle områdene for soyaekspansjon i 
Sør-Amerika i dag er ofte områder som mangler 
beskyttelse, eller den statlige kontrollen er for lav. 
De er også noen av de områdene i verden med 
høyest grad av konflikt over landområder og drap 
på urfolksledere og miljøaktivister 52. Svært ofte 
går avskoging på bekostning av lokalsamfunn og 
urfolk som er avhengige av skogen for å overleve.

Brutal landbruksvekst
Landbruksveksten som har foregått i Amazonas 
og Sentral-Brasil siden 1960-tallet er en lang 
historie om landran, ødeleggelse og vold. Urfolk 

 49 http://outraspalavras.net/deolhonosruralistas/2016/09/11/territo-
rio-da-soja-no-mt-tem-mais-casos-de-cancer-de-estomago-diz-
estudo/ 27.01.17

 50 http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2017/02/temer-antecipa-
2018pacote-do-veneno2019-e-proibe-anvisa-de-dar-informacoes-
sobre-agrotoxicos 10.02.17

 51 http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2017/02/temer-antecipa-
2018pacote-do-veneno2019-e-proibe-anvisa-de-dar-informacoes-
sobre-agrotoxicos    10.02.17

 52 Global Witness, 2016. On Dangerous Grounds. Tilgjengelig på: 
https://www.globalwitness.org/en/reports/dangerous-ground/ 

og småbønder har blitt fordrevet fra sine områder 
og regnskog og savanneskog har blitt rasert for å gi 
plass til veier og private gårder. 

Det eksportrettede jordbruket i Brasil har ført 
til store landkonflikter mellom småbønder som 
produserer for det lokale markedet og store plan-
tasjeeiere som produserer for verdensmarkedet. 
Mange småbønder har blitt fratatt og/eller solgt 
sine landområder etter press fra store landeiere. 
Brasil er et av landene i verden med skeivest forde-
ling av jord. Under 2 prosent av befolkningen er 
i besittelse av halvparten av den dyrkbare jorda. 53 
Den skeive fordeling av jord og den rurale fattig-
dommen utgjør grunnlaget for den pågående bra-
silianske jordreformen, som skal gi fattige familier 
en mulighet til å anskaffe seg land de kan dyrke. 
370 000 familier har med hjemmel i jordreformen 
fått jord å dyrke. 54 Fortsatt er det minst 200 000 
familier som ønsker seg jord for å dyrke mat til 
egen familie og det lokale markedet. 55 

I 2015 registrerte den katolske kirkens land-
kommisjon (CPT) 771 landkonflikter i rurale 
områder i Brasil.  56 Det inkluderer 81 000 fami-
lier som har blitt fordrevet og/eller blitt truet av 
væpnede inntrengere. Flere eksempler indikerer at 
soyaselskaper er involvert i flere av tilfellene. 57

Urfolk, miljø- og landforkjempere trues
I rapporten «On dangerous grounds» beskriver 
organisasjonen Global Witness hvordan økende 
press på naturressurser og ekspansjon av industri 
og plantasjer medfører en sterk økning i trusler, 
vold og drap mot miljø- og landforkjempere over 
hele verden. 58 

I 2014 og 2015 lå Brasil på topp i statistik-
ken over drap på miljø- og landforkjempere. 59 Et 
flertall av disse drapene fant sted i delstater som 
opplever økende grad av konfliktnivå mellom 
lokalsamfunn, kvegranchere og plantasjeeiere. 
Industrijordbrukere, hogstmenn og landeiere hyrer 
væpnede menn for å stilne lokal opposisjon mot 

 53 CEBRAP, 2012. The real Brazil, the inequality behind the statistics. 
Tilgjengelig på: http://www.christianaid.org.uk/images/real-brazil-
full-report.pdf 17.02.17

 54 http://www.mstbrazil.org/content/what-mst 17.02.17

 55 http://www.ipsnews.net/2015/02/rousseffs-brazil-no-country-for-
the-landless/ 17.02.17

 56 CPT, 2016. Conflitos no Campo. s. 109. Tilgjengelig på: http://www.
cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/send/41-
conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14019-conflitos-no-
campo-brasil-2015 23.02.17 

 57 Ibid.

 58 Global Witness, 2016. On Dangerous Grounds. Tilgjengelig på: 
https://www.globalwitness.org/en/reports/dangerous-ground/

 59 Ibid.
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prosjektene sine. 60 Den ferske rapporten fra spesi-
alrapportøren for urfolks rettigheter i FN, Victoria 
Tauli-Corpuz, sin reise til Brasil bekrefter dette 
bildet: Urfolk over hele Brasil opplever en økning i 
trusler, overgrep og drap. 61 

Ikke bare i Brasil
Også i soyaproduserende land som Bolivia og Para-
guay er etablering av soyaplantasjer kilde til store 
konflikter med lokalbefolkning og urfolk. 

Paraguay har den høyeste landkonsentrasjonen 
i regionen: eiere av soyaplantasjer- og kveggårder 
eier 90 prosent av all dyrkbar jord. 62 Store deler av 
urfolkene øst i Paraguay har enten blitt tvangsflyt-
tet eller tvunget til å inngå ulovlige utleieforhold 
med soyaprodusenter. 63 Urfolksgruppene i Cha-
coregionen vest i Paraguay risikerer å miste landret-
tighetene sine og livsgrunnlaget når avskogings-
grensene nå presser seg nordover. Spesielt er dette 
bekymringsverdig for Ayoreoindianere – den siste 
ukontaktede urfolksgruppen utenfor Amazonas. 64  

Ayoreoindianerne lever også i Bolivia, og også 
her trues de av soyaekspansjonen. Et eksempel er 
landsbyen Puesto Paz, noen timers kjøring østover 
fra Santa Cruz. Inntil nylig livnærte de seg på jakt 
og sanking, i dag er området deres avsperret av 
soyaplantasjer og de kan ikke lenger opprettholde 
sin tradisjonelle livsform. 65 Bolivia har den største 
andelen urfolk blant befolkningen i regionen – 
40,6 prosent ifølge folketellingen fra 2012. 66

 60 Global Witness, 2016. On Dangerous Grounds. Tilgjengelig på: 
https://www.globalwitness.org/en/reports/dangerous-ground/

 61 V. Tauli-Corpuz, FN, 2016. Report of the Special Rapporteur on the 
rights of indigenous peoples on her mission to Brazil. Tilgjengelig på: 
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/documents/coun-
try-reports/154-report-brazil-2016

 62 Base, 2015. Con la soja al cuello: Informe sobre Agronegocios 2013 
– 2015. Tilgjengelig på: http://www.sudamericarural.org/images/
en_papel/archivos/ConLaSojaAlCuello.pdf 

 63 Oxfam, 2016. Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América 
Latina. Tilgjengelig på: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/desterrados-ejecutivo-es-29nov-web_0.
pdf

 64 Base, 2015. Con la soja al cuello: Informe sobre Agronegocios 2013 
– 2015. Tilgjengelig på: http://www.sudamericarural.org/images/
en_papel/archivos/ConLaSojaAlCuello.pdf

 65 Nedtegninger gjort på feltreise i regi av Regnskogfondet.

 66 Insituto Nacional de Estadisticas. Nasjonal folketelling 2012. side 31. 
Tilgjengelig på: http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/
resultadosCPV2012.pdf 23.02.17

2.4 Vekstambisjoner i den globale soyaindustrien 

øker presset på sårbare områder

Det totale arealet som beslaglegges av soyaproduk-
sjon globalt dekker nå 1,2 millioner km2 67 – et 
område nesten like stort som Norge, Sverige, Dan-
mark og Finland til sammen. 68 Av dette ligger over 
halvparten, 885 000 km2, i Sør-Amerika – hvorav 
321 000 km2 i Brasil. 69 

Det forventes at den globale soyaproduksjonen 
vil nesten dobles innen 2050, fra 270 millioner 
tonn i 2012 til 514 millioner tonn i 2050. 70 Dette 
skjer på grunn av økt etterspørsel etter soya til fôr: 
Tre fjerdedeler av verdens soyaproduksjon går til 
fôr. 71 

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 
den globale kjøttproduksjonen anslått å øke med 
over 70 prosent, fra 218 millioner tonn i 1999, til 
376 millioner tonn i 2030. 72 Soya er den viktigste 
proteinkilden i fôr på verdensbasis. 73 Så godt 
som all oppdrettslaks, og nesten alt kommersielt 
produsert storfe-, svin- og kyllingkjøtt er fôret opp 
med soya. 

Det meste av soyaen som produseres i Brasil 
eksporteres til Europa og Kina, hvor den blir 
bearbeidet til fôr. 74 I takt med det økte kjøttfor-
bruket, har produksjonen av soya tidoblet seg, fra 
27 til 270 millioner tonn (2012) i løpet av de siste 
50 årene. 75 En kraftig vekst i forbruket av soya til 
fiskefôr vil bidra ytterligere til dette.

 67 ProTerra Foundation og Danube Soya Association, 2015. Non-GMO 
Soy Synopsis. Tilgjengelig på: https://www.cert-id.eu/getattach-
ment/Certification-Programmes/Non-GMO-Certification/Non-
GMO-Soy-Certification/
ProTerra-Cert-IDNonGMO_Soy_Synopsis_DEC_2015.pdf

 68 Store Norske Leksikon. Norge: 386 209 km2, Sverige: 450 295 km2, 
Danmark: 43 094, Finland: 336 851 km2. https://snl.no/Land_i_
Europa, 20.02.2017

 69 ProTerra Foundation og Danube Soya Association, 2015. Non-GMO 
Soy Synopsis. Tilgjengelig på: https://www.cert-id.eu/getattach-
ment/Certification-Programmes/Non-GMO-Certification/Non-
GMO-Soy-Certification/
ProTerra-Cert-IDNonGMO_Soy_Synopsis_DEC_2015.pdf

 70 http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/soy/
facts/, 19.01.2016 

 71 The Royal Institute of International Affairs, 2016. Agricultural Com-
modity Supply Chains Trade, Consumption and Deforestation. Tilgjen-
gelig på: https://www.chathamhouse.org/sites/files/
chathamhouse/publications/research/2016-01-28-agricultural-
commodities-brack-glover-wellesley.pdf 

 72 http://www.who.int/nutrition/topics/3_foodconsumption/en/
index4.html, 07.02.2016 

 73 The Nature Conservancy. An overview of the Brazil-China soybean 
trade and its strategic implications for conservation. Tilgjengelig 
på: http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/southamerica/
brazil/explore/brazil-china-soybean-trade.pdf 

 74 The Nature Conservancy. An overview of the Brazil-China soybean 
trade and its strategic implications for conservation. Tilgjengelig 
på: http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/southamerica/
brazil/explore/brazil-china-soybean-trade.pdf 

 75 http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_soy_report_final_
feb_4_2014_1.pdf 
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siver ut i drikkevann og er svært 
skadelig for menneskene som bor 
i nærheten. Indianergruppene i 
Xingu, i den brasilianske delstaten 
Mato Grosso, er svært bekymret for 
soyaindustrien som ødelegger stadig 
større deler av regnskogen de lever i 
og forurenser naturen
Foto: Kyrre Lien
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3. Norsk fiskeoppdretts 
vekstambisjoner og arealbeslag i 
Brasil 

3.1 Norsk fiskeoppdretts arealbeslag i 2015

I 2015 ble det importert 387 082 tonn SPC til Nor-
ge. 76 94 prosent av dette kom fra Brasil, 77 og ble i 
hovedsak brukt av norske fiskefôrprodusenter. 

Soyaproteinkonsentrat produseres ved å skille 
ut olje og melasse fra soyabønnene. 78 En av de tre 
brasilianske leverandørene av SPC til norske fiske-
fôrprodusenter, Imcopa, oppgir at de produserer 
0,57 kg SPC per kg soyabønner. 79 Det trengs altså 
1,75 kg soyabønner for å produsere 1 kg SPC. 

Den norske importen av SPC i 2015 på 387 082 
tonn ble altså produsert av 677 394 tonn soyabønner. 

I Brasil produseres i snitt 3 tonn soyabønner 
per hektar. 80 For å produsere soyabønnene nødven-
dig for den norske importen av SPC i 2015 ble det 
lagt beslag på et areal på 2258 km2, et område på 
størrelse med Vestfold fylke. 81 

Som skildret innledningsvis i denne rappor-
ten fører soyaproduksjonen i Brasil til en rekke 
miljømessige og sosiale problemer, som avskoging, 
helseskader og konflikt med urfolk og lokalbefolk-
ning. 

Det arealet den norske oppdrettsnæringen 
legger beslag på tilsvarer et område like stort som 
11 000 småbruk i Brasil. 82 

3.2 Planlagt femdobling 

I løpet av de siste ti årene har importen av brasi-
liansk soyaproteinkonsentrat til bruk i fiskefôr 
eksplodert, og nå kan vi forvente en videre drama-
tisk økning. I 2004 var importen av soyaprotein-

 76 SSB Tabell: 08801: Utenrikshandel med varer, etter varenummer 
(HS) og land, varekategori Varekategori: 21069093 Tilberedte 
næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, til dyrefor.

 77 De fem store fiskefôrprodusentene oppgav et totalt forbruk på 
371 500 tonn i 2015. Differansen mellom fôrprodusentene sitt opp-
gitte forbruk og de totale importtollene for 2015 kan skyldes (i) at 
det inngår flere varer enn SPC i SSB sin varekategori «tilberedte 
næringsmidler, ikke ellers nevnt, til dyrefôr», (ii) at resten ble 
importert av andre aktører enn de fem store fôrprodusentene, eller 
(iii) fiskefôrprodusentene importerte 387 082 tonn SPC, forbrukte 
371 500 og resten ligger igjen på lager. Differansen mellom de 
totale importtollene og de oppgitte forbrukstallene er imidlertid 
relativ liten og har utgjør liten effekt på videre analyse i rapporten. 
16 000 tonn utgjør 4 prosent av 387 082 tonn. 

 78 http://www.selecta.com.br/download/pdf/Frequently_Ask_Ques-
tion_EN.pdf 31.01.17

 79 Gjengitt I Sintef rapporten LCA of Norwegian Salmon production 
2012. side 13. Tilgjengelig på: https://www.sintef.no/en/publicati-
ons/publication/?pubid=SINTEF+A26401 07.03.17

 80 Snitt for 2014- 2015. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circu-
lars/production.pdf 31.01.17

 81 Ifølge Kartverket er Vestfold 2225 km2 http://www.kartverket.no/
globalassets/fakta-om-norge/arealer_fylker_2016.pdf 

 82 Ifølge det statlige jordbruksinstituttet er et småbruk i Brasil opp til 
20 hektar. Deler man det totale arealbeslaget til norsk fiskeoppdrett 
på 225 798 hektar på 20 får man 11 290 gårder.

konsentrat (SPC) til bruk i fiskefôr nær null. 83 
Den norske regjeringen har ved gjentatte 

anledninger uttalt ambisjoner om en femdobling 
av norsk oppdrettsnæring innen 2050. Dette 
ble blant annet bekreftet av fiskeriminister Per 
Sandberg til NRK etter at han tiltrådte i januar 
2016. 84 I et intervju med nettavisen E24 i januar 
2017, gjentar Sandberg at «Reg jeringen har sagt at 
ambisjonen er en flerdobling fremover», hvorpå han 
legger til at «Jeg tror en femdobling kanskje er litt 
beskjedent». 85 

Også i forbindelse med lanseringen av stor-
tingsmeldingen «Forutsigbar og miljømessig 
bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett» 86 
fra mars 2015, henviser daværende fiskeriminister 
Elisabeth Aspaker til at «Forskere peker på at det 
er mulig å seksdoble verdiskapingen i de marine 
næringene fram mot 2050. Havbruk vil stå for en stor 
del av denne veksten». 87 

Bakgrunnen for ambisjonene er å finne i Sintef-
rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav 
i 2050» 88 fra 2012. Forskerne anslår i rapporten at 
en seksdobling er mulig innen 2050. Den samme 
rapporten anslår at den norske fôrproduksjonen vil 
femdobles fra 1,2 millioner tonn til 6, 0 millioner 
tonn i 2050. 89

Dersom norsk laks skal fostres opp på samme 
måte som i dag vil den planlagte femdoblingen inne-
bære en import av SPC fra omtrent 3 350 000 tonn 
soyabønner. Det vil føre til et arealbeslag, hoved-
sakelig i Brasil på rundt 11 000 km2. I Norge ble 9 
816 km2 brukt til jordbruk i 2016. 90 Den planlagte 
femdoblingen av norsk oppdrettsnæring vil dermed 
legge beslag på et areal i Brasil som er større enn all 
jorda vi bruker til matproduksjon i Norge i dag. 

Det er et stort problem for regnskogen, andre 
skogområder og lokalbefolkningen at soyaforbru-

 83 Framtiden i våre hender, 2014. Godt brasiliansk. En kartlegging av 
soyaforbruket i norsk landbruk og oppdrettsnæring. Tilgjengelig på: 
https://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2014/743-godt-
brasiliansk-en-kartlegging-av-soyaforbruket-i-norsk-landbruk-og-
oppdrettsnaering/file.html 

 84 https://www.nrk.no/video/PS*245703 (00’25 i klippet), 10.02.2016

 85 http://e24.no/boers-og-finans/sjoemat/fiskeriministeren-tror-
femdobling-er-beskjedent/23888695, 10.02.2016   

 86 Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/contentassets/6d2761
6f18af458aa930f4db9492fbe5/no/pdfs/stm201420150016000dddp-
dfs.pdf 

 87 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barekraftig-og-forutsigbar-
vekst-for-laks/id2401801/, 10.02.2016

 88 Sintef, 2012. Verdiskaping basert på produktive hav i 2050. Tilgjenge-
lig på: http://www.sintef.no/siste-nytt/verdiskaping-basert-pa-
produktive-hav-i-2050/ 

 89 Sintef, 2012. Verdiskaping basert på produktive hav i 2050. Tilgjenge-
lig på: http://www.sintef.no/siste-nytt/verdiskaping-basert-pa-
produktive-hav-i-2050/ 

 90 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/statistikk/utvikling/
jordbruksareal%2027.01.17 og https://www.landbruksdirektoratet.
no/no/statistikk/utvikling/jordbruksareal 27.01.17
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ket øker. Det globale forbruket av soya må ned for å 
redusere presset på disse områdene, og helseskadene 
og landkonfliktene soyaproduksjonen medfører.

4. Fra brasiliansk jord til norske 
middagsbord

Soyaens vei inn i den norske lakseproduksjonen 
består av en verdikjede som starter med produksjo-
nen av råvarene som benyttes av fôrprodusentene, 
deriblant soya. Fôret selges deretter til fiskeopp-
dretterne, som igjen leverer fisk til matprodusen-
tene som bearbeider, distribuerer og selger fisk og 
fiskeprodukter. 

Soya, i form av soyaproteinkonsentrat (SPC) 
fra Brasil, er i dag en sentral del av den norske 
oppdrettsindustrien, og det er fiskefôrprodusen-
tene som importerer aller mest soya i Norge. SPC 
er et videreforedlet produkt av soyabønner, og er 
som navnet tilsier, protein i konsentrert form. Soya 
er den viktigste proteinkilden i fôret til den norske 
oppdrettslaksen. 

En rapport gjennomført av matforskningsin-
stituttet Nofima viser at det i 2012 ble slaktet 1,27 
millioner tonn laks i Norge 91 – over 60 prosent av 
den globale lakseproduksjonen. For å produsere 
denne laksen ble det brukt 1,63 millioner tonn fôr-
råvarer. 92 23 prosent av fiskefôret produsert av de 
tre største fiskefôrprodusentene Skretting, Ewos og 
Biomar bestod av SPC i 2013. 93 

 91 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 
2012 and 2013. Tilgjengelig på: https://nofima.no/wp-content/
uploads/2014/11/Nofima_report_resource_utilisation_Oct_2014.
pdf 23.02.17

 92 Ibid.

 93 Ibid. 

4.1 Fiskefôrprodusentene og  

mengden soya de bruker

Regnskogfondet spurte i 2016 fiskefôrprodusen-
tene Skretting, Ewos, Biomar, Marine Harvest og 
Polarfeed om deres forbruk av soya i fiskefôr for 
det norske markedet. I følge produsentene selv, 
brukte disse fem til sammen 371 500 tonn SPC i 
2015. Det tilsvarer 96 prosent av den totale impor-
ten av SPC til Norge, som i 2015 var på 387 082 
tonn 94. 362 218 tonn ble importert fra Brasil og 
23 180 tonn fra Russland. 95 Over 94 prosent av 
SPC som ble importert direkte til Norge, kom 
altså fra Brasil i 2015. Alle de forespurte fiske-
fôrprodusentene oppgir at de bruker soya i så godt 
som alle sine fôrprodukter. 96

Skretting og Ewos er ledende både på det 
norske og det globale fiskefôrmarkedet. Skretting 
og Ewos er de største fiskefôrprodusentene på det 
norske markedet, og til sammen står de to for 75 
prosent av soyaen som brukes i fiskefôrproduksjo-
nen i Norge. 97 På selskapenes egne nettsider finner 
vi informasjon om de ulike fiskeforprodusentenes 
marked og virksomhet. BioMar er store på det 
europeiske og chilenske fiskefôrmarkedet, i tillegg 
til i Norge. Polarfeed selger kun til det norske 
markedet. Marine Harvest skiller seg ut fra de 
andre fire ved å være involvert i flere ledd i fiske-
industrien; fra fôrproduksjon, oppdrettsanlegg, 
filetering, pakking, salg og distribusjon. De andre 

 94 SSB Tabell: 08801: Utenrikshandel med varer, etter varenummer 
(HS) og land, varekategori Varekategori: 21069093 Tilberedte 
næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, til dyrefor.

 95 Ibid.

 96 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

 97 Svart i Regnskogsfondets fôrundersøkelse 2016. 

Soyaplantasje SPC-fabrikk
Fôrprodusenter 
i Norge

Norsk laks



16

Deltittel

Foto: Jim
 W

ickens/Ecostorm



17

Fra brasiliansk jord til norske middagsbord

fire selskapene driver utelukkende med fôrproduk-
sjon. I denne rapporten presenteres utelukkende 
fôrprodusentenes produksjon for lakseoppdrett i 
Norge.

Skretting
Skretting hadde i 2015 en fôrproduksjon på 
547 000 tonn i Norge og har fabrikker i Stavanger, 
Averøy og Stokmarknes. 98

Skretting er den fiskefôrprodusenten som 
bruker mest soya, med 144 000 tonn SPC brukt i 
2015. 99 Skretting oppgir et gjennomsnitt på 26 pro-
sent SPC i sitt fôr, og har med dette også det høy-
este soyainnholdet i sitt fôr blant fôrprodusentene 
i Norge. 100 

Skretting er et datterselskap under fôrkonser-
net Nutreco 101, som eies av nederlandske SHV 
Holdings. 102

Ewos
Ewos produserte 560 000 tonn fôr i Norge i 
2015. 103 Selskapet har tre fabrikker i Norge: Florø i 
Sogn og Fjordane, Halsa i Nordland og Bergneset 
i Troms. 104 

I følge Ewos var deres forbruk av SPC i Norge 
på 135 000 tonn i 2015. 105 De oppgir at deres fôr 
hadde et gjennomsnittlig SPC-innhold på 23 
prosent. 106 

Ewos eies av det amerikanske familiekonsernet 
Cargill Inc., etter at de to selskapene fusjonerte i 
2015.  107

 98 http://www.skretting.com/nb-NO/selskapsfakta/ 16.02.17

 99 Svart i Regnskogsfondets fôrundersøkelse 2016 

 100 Svart i Regnskogsfondets fôrundersøkelse 2016

 101 http://www.skretting.com/nb-NO/om-oss/historie/ 16.02.17

 102 http://www.nutreco.com/en/Corporate/ 16.02.17

 103 Svart i Regnskogsfondets fôrundersøkelse i 2016

 104 http://www.ewos.com/wps/wcm/connect/ewos-content-norway/
ewos-norway/production/factories/, 03.03.2017

 105 Svart i Regnskogsfondets fôrundersøkelse i 2016

 106 Svart i Regnskogsfondets fôrundersøkelse i 2016

 107 http://www.ewos.com/wps/wcm/connect/ewos-content-group/
ewos-group/about-ewos/history/history 16.02.17

BioMar
BioMar hadde i 2015 en fôrproduksjon på omtrent 
400 000 tonn. 108 Fabrikkene ligger på Myre i 
Vesterålen og Karmøy. 109

Biomar oppgir at de hadde et SPC-forbruk i 
Norge på 56 000 tonn i 2015. 110 De oppgir et gjen-
nomsnittlig soyainnhold i sitt fôr på 14 prosent i 
2015. 111

Biomar eies av danske Schouw&Co. 112 

Marine Harvest
Marine Harvest har en årlig produksjon på 
310 000 tonn fôr i Norge og fabrikken ligger på 
Valsneset i Bjugn. 113 

Selskapet oppgir at de hadde et totalt SPC-
forbruk på 35 000 tonn i Norge i 2015, og at det 
gjennomsnittlige SPC-innholdet i fôret var på 12,5 
prosent. 114 Marine Harvest oppgir også at de har et 
fôralternativ uten soya. 115 

Marine Harvest ASA er børsregistrert i Oslo 116, 
med flertall av norske aksjonærer. Største aksjonær 
er kypriotiske Geveran Trading med 16 prosent av 
aksjene 117, som eies av John Fredriksen. 

Polarfeed
Polarfeed er en mindre produsent med en årlig fôr-
produksjon på 35 000 tonn i Norge. 118 Fabrikken 
ligger i Øksfjord i Finnmark. 119 Polarfeed selger 
kun til det norske markedet. 

 108 http://ilaks.no/vil-bygge-ut-biomar-fabrikk/ 07.03.17 og http://kyst.
no/nyheter/biomar-utvider-fabrikk-investerer-450-millioner/ 
07.03.17

 109 http://www.biomar.com/no/norway/om-biomar/kontakt/#velg-
land-15142 07.03.17

 110 Svart i Regnskogsfondets fôrundersøkelse i 2016

 111 Ibid.

 112 http://www.biomar.com/no/BioMar-Norge/Om-BioMar/BioMar-
Konsern/ 16.02.17

 113 http://ilaks.no/haver-inn-pa-eget-for/ 16.02.17

 114 Svar på Regnskogsfondets fiskefôrundersøkelse i 2016. 

 115 Ibid.

 116 http://www.marineharvest.no/about/norges-storste/ 16.02.17

 117 http://ilaks.no/ingen-nye-storaksjonaerer-i-marine-harvest/ 
07.03.17

 118 http://polarfeed.no/om/ 16.02.17

 119 Ibid.

Fôrprodusent SPC-forbruk (tonn) Andel SPC i fôret (%) Produserer fôr uten 
soya?

Ambisjon om å re-
dusere soyaforbruket?

Skretting 144 000 tonn 26 % Nei Nei

Ewos 135 000 tonn 23 % Nei Nei

BioMar 56 000 tonn 14 % Nei Nei

Marine Harvest 35 000 tonn 12,5 % Ja (2,5 % av sortimentet) Nei

Polarfeed 1 500 tonn 10 % Ja Ja

Oversikt over de norske fôrprodusentenes soyaforbruk i produksjonen av fiskefôr for norske oppdrettsanlegg i 2015. 
Kilde: Svar oppgitt i Regnskogfondets fôrundersøkelse gjennomført i 2016.
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Selskapet oppgir et forbruk på 1500 tonn SPC 
i 2015, og at gjennomsnittlig soyainnhold i fôret 
var på 10 prosent. 120 Polarfeed oppgir at de har et 
fôralternativ uten soya, og er eneste fôrprodusent 
som oppgir at de planlegger å redusere soyaforbru-
ket. 121 

Polarfeed fusjonerte med Europharma i 2015, 
og er eid av norske Nordly Holding basert i Lek-
nes, Lofoten. 122 

Stor andel soya i det norske fiskefôret
Alle fiskefôrprodusentene bruker altså SPC i så 
godt som alle sine fôrprodukter. Gjennomgangen 
gjort i denne rapporten viser at det knapt fin-
nes fiskefôr for norske oppdrettsanlegg som ikke 
inneholder soya. 

Vi har ikke regnet ut gjennomsnittlig SPC-
innhold av alt fôret på det norske markedet på 
bakgrunn av tallene innhentet for 2015, men i 2013 
inneholdt fiskefôret til de tre største fôrprodusen-
tene, Skretting, Ewos og Biomar, i gjennomsnitt 23 
prosent SPC. 123

Skretting og Ewos står til sammen står for tre 
fjerdedeler av de norske fôrprodusentenes SPC-
forbruk, og har et gjennomsnittlig SPC-innhold i 
sine fôr for norske oppdrettsanlegg på henholdsvis 
26 og 23 prosent. 124 

Polarfeed er det eneste selskapet som oppgir 
at de har planer om å redusere soyaforbruket. 125 
Deres produksjon utgjør imidlertid en så liten del 
av det totale markedet, at dette ikke får store utslag 
for det totale soyaforbruket i norsk fiskefôr.

Skretting, Ewos, Biomar og Marine Harvest har 
ikke planer om å redusere sitt soyaforbruk. 126

Med den fôrsammensetningen og produksjo-
nen vi har ved de norske fiskeoppdrettslanleggene 
i dag, trengs det 0,55 kg soyabønner for å produsere 
1 kg (hel, ufiletert, urenset) laks. 127 

 120 Svar på Regnskogsfondets fiskefôrundersøkelse i 2016.

 121 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016 

 122 http://polarfeed.no/om/ 16.02.17

 123 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 
2012 and 2013. Tilgjengelig på: https://nofima.no/wp-content/
uploads/2014/11/Nofima_report_resource_utilisation_Oct_2014.
pdf 16.02.17

 124 Svar på Regnskogsfondets fiskefôrundersøkelse i 2016.

 125 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

 126 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

 127 SPC utgjorde 22,7 prosent av fôret i 2013. (Beregnet ut fra figur 10 
og tabell 3 i rapporten Resource utilisation of Norwegian salmon 
farming in 2012 and 2013 av Nofima I 2014). I 2013 ble det solgt 
1,168 millioner tonn laks (SSB, tabell 07326). Samme år ble det 
brukt 1,6 millioner tonn laksefôr (Nofima-rapporten, figur 10 og 
tabell 3). Det betyr at det gikk med 1,38 kg fôr per kg (hel, ufiletert 
og urenset) laks som ble solgt. Av dette utgjorde SPC 22,7 prosent, 
altså 0,31 kg. Det trengs 1,75 kg soyabønner for å produsere 1 kg 
SPC (tall hentet fra den brasilianske SPC-produsenten Imcopa). 
Det gir 0,55 kilo soyabønner per kg laks.

Hvor kommer soyaen i fiskefôret fra?
Vi vet at 94 prosent av soyaproteinkonsentratet 
som importeres til Norge kommer fra Brasil, men 
hvor i Brasil kommer det fra? 

I Norge er produsenter av mat og fôr pålagt 
å bruke soya som ikke er gen-modifisert, såkalt 
GMO-fri soya. Dette innebærer at soyaen er 
underlagt krav om kontroll, og det begrenser 
områdene soyaen kan komme fra til områder som 
har GMO-fri produksjon.

Selv om det aller meste av soyaen som impor-
teres teknisk sett er sporbar tilbake til der den er 
dyrket 128, sitter fôrprodusentene i utgangspunktet 
selv ikke på detaljinformasjon om hvilke gårder, 
soyaen kommer fra. De fleste har informasjon om 
hvilke delstater soyaen kommer fra.

Ikke alle produsentene oppgir hvilke delstater 
soyaen de kjøper kommer fra, men det er grunn 
til å tro at mesteparten kommer fra Mato Grosso. 
Mato Grosso er den delstaten med mest soya-
produksjon i Brasil, både når det gjelder konven-
sjonell og GMO-fri soya. Fra 1991 til 2016 økte 
soyaproduksjonen i Mato Grosso med over 680 
prosent 129, fra 12 000 km2 til 94 000 km2. 130 Mato 
Grosso er en av delstatene med høyest avskoging av 
både regnskog og savanneskog 131, og høyest andel 
sprøytemiddelbruk i Brasil.

I tillegg til Mato Grosso, oppgir noen av produ-
sentene at soyaen de kjøper kommer fra delstatene 
Bahia, Minas Geras, Goiás, Mato Grosso do Sul og 
Paraná. 132 Den delen av Bahia der soyaproduksjo-
nen foregår ligger i den regionen som omtales som 
Brasils nye avskogings- og soyafront i savanneskogen, 
«Matopiba». 133  134 Mato Grosso do Sul ligger sør for 
Mato Grosso og er en av delstatene i Brasil med høy 
konflikt mellom industrijordbruket og urfolk. 135

4.2 Brasilianske SPC-fabrikker

De norske fiskefôrprodusentene kjøper soyaprote-
inkonsentrat fra tre ulike brasilianske leverandører; 

 128 Sporbar gjennom sertifiseringsordningen ProTerra: http://proter-
rafoundation.org/index.php/certification. Se også kap. 2.4 om serti-
fisering.

 129 https://lucidarium.com.br/2012/09/22/vinte-anos-de-cultivo-da-
soja-em-mato-grosso/, 19.01.2017

 130 http://revistagloborural.globo.com/Estadao/noticia/2016/10/
plantio-da-safra-de-soja-20162017-alcanca-42-da-area-prevista-em-
mato-grosso.html, 19.01.2017

 131 http://www.regnskog.no/no/nyhet/avskogingen-i-brasil-eksplo-
derte-i-2016, 19.01.2017 

 132 Svar på Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

 133 http://www.inputbrasil.org/clipping/matopiba-esta-perto-do-limite-
diz-estudo/, 19.01.2017 

 134 «Matopiba» er betegnelsen på et område som dekker deler av de 
tilgrensende delstatene Maranhão, Tocantins, Piauí og Bahia. 

 135 http://www.dagsavisen.no/helg-nye-inntrykk/reportasjer/dyster-
framtid-for-brasils-urfolk-1.921026, 19.02.2017
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Caramuru, Imcopa og Sementes Selecta.  
Familiekonsernet Caramuru 136 prosesserer og 

handler med varer av soya, mais, solsikke og canola 
(rapsolje). Selskapet åpnet fabrikk i Sorisso, Mato 
Grosso i 2013 for produksjon av GMO-fri SPC 
med sikte på det norske markedet. 137

Imcopa 138 prosesserer og selger ulike soyava-
rer, herunder soyaolje, soyamel, SPC, soyalecitin 
og alkohol. Imcopa har fabrikker i Araucaria og 
Cambe, Parana. 

Sementes Selecta 139 prosesserer og selger soya-
mel for det internasjonale fôrmarkedet så vel som 
varer til mat-, kjemisk- og farmasøytisk industri. 
Fabrikken er lokalisert i Araguari, Minas Gerais. 

4.3 Oppdrettsselskapene

Fiskefôret selges til oppdretterne der fisken 
fostres opp. I Norge er det 151 selskaper som eier 
kommersielle lisenser for oppdrett av laks. Men 
laksenæringen har opplevd en omfattende konsoli-
dering gjennom oppkjøp, slik at det reelle antallet 
selskaper som driver oppdrett er 98. 140 Av disse står 
de ti største selskapene for 70 prosent av produk-
sjonen, målt i tonn. De fire største – Marine Har-
vest, Salmar, Lerøy Seafood og Cermaq – ligger et 
godt stykke foran resten, både i produksjon 141 og 
omsetning. 142 

Med unntak av Cermaq, er alle selskapene 
registrert på Oslo Børs. Cermaq Norway AS 
ble kjøpt opp av den japanske industrigiganten 
Mitsubishi Corporation i 2014. Selv om resten 
av selskapene er børsregistrerte, så har de alle 
enkeltinvestorer som dominerer eierskapet. I 
Marine Harvest har John Fredriksen 26 prosent 
av aksjene, gjennom sitt kypriotiske Geveran 
Trading. 143 Lerøy Seafood kontrolleres av Austvoll 
Seafood, med 73 prosent av aksjene. 144 I Salmar har 
Kverva AS 53 prosent  av aksjene. 145  I samtlige av 
de tre er Folketrygd fondet nest største eier. 

4.4 Soyainnholdet i middagslaksen vår 

De siste leddene i laksens produksjonskjede er 
bearbeiding, pakking, distribusjon og salg av lak-

 136 http://www.caramuru.com/institucional/?lang=en 01.02.17

 137 http://www.caramuru.com/institucional/?page_id=101 01.02.17

 138 http://www.imcopa.com.br/ 01.02.17

 139 http://www.selecta.com.br/en/ 01.02.17

 140 http://hugin.info/209/R/2023118/751659.pdf 16.02.17

 141 Ibid.

 142 http://sysla.no/2016/09/13/havbruk/dette-er-norges-20-storste-
oppdrettselskaper_155502/ 16.02.17

 143 http://ilaks.no/ingen-nye-storaksjonaerer-i-marine-harvest/ 8.2.17 

 144 https://www.leroyseafood.com/Investor/Investor-/Storste-aksjona-
rer/ 8.2.17

 145 http://www.salmar.no/20-storste-aksjonaerer 8.2.17

sen til storkjøkken og butikker over hele verden.
Framtiden i våre hender og Regnskogfondet 

tok i 2016/2017 kontakt med noen av selska-
pene som er ansvarlig for laksemerkevarene og 
spurte hvor mye soya laksen som selges i norske 
butikker har spist. Utvalgte produkter fra Rema 
1000 (GodeHav filét, frossen, røkt og økologisk 
filét), Coop (Coop filét og røkt, X-tra frossen 
og Änglamark økologisk filét), Norgesgruppen 
(Fiskemannen røkt og filét og First Price røkt og 
filét), Lerøy (GladLaks filét og Lerøy filét, loin og 
røkt), Lofoten (filet og røkt), Findus (frossen filét) 
og Salma (loin) var med i undersøkelsen. Disse 
produsentene står til sammen bak en stor andel av 
lakseproduktene som er til salgs i norske matbutik-
ker.

Salmalaksen får sitt fôr fra Ewos og BioMar. 
Produsent Bremnes Seashore har sine egne fôropp-
skrifter og spesifiserer at fôret de brukte i 2016 i 
gjennomsnitt inneholdt 15,9 prosent soya (Bio-
Mar) og 14,5 prosent (Ewos). 146

De andre fire merkevareprodusentene som har 
svart, har oppgitt at deres lakseprodukter får fôr 
levert av Skretting, Ewos og BioMar, men oppgir 
ikke hvor stor mengde fôr de får fra hver produ-
sent. Dette gjelder produkter fra Lerøy, Lofoten, 
Rema 1000 og Coop. 147 

I den grad merkevareprodusentene har oppgitt 
hvor mye soya deres laks spiser, er variasjonen i sva-
rene såpass stor at det er grunn til å tro at de ikke 
har full oversikt over hvor mye soya deres laksepro-
dukter får i seg. Men tatt i betraktning at Skretting 
og Ewos har en høyere soyaandel i fôret og er mye 
større produsenter enn BioMar, er det grunn til å 
tro at gjennomsnittlig soyainnhold i fôret laksen 
fra Lerøy, Lofoten, Rema 1000 og Coop har spist 
ligger nærmere Skretting og Ewos’ gjennomsnitt på 
26 og 23 prosent SPC, enn BioMars gjennomsnitt 
på 14 prosent i 2015. 

Ved ferdigstilling av rapporten, hadde vi ikke 
mottatt svar fra Findus, og Norgesgruppen hadde 
ikke oppgitt tilstrekkelig informasjon til å kunne si 
noe om hvor de får fôr fra og om soyainnholdet i 
deres lakseprodukter. 

4.5 Økologisk laks et positivt unntak

Det finnes lakseprodukter i norske butikkhyller 
som gjennomgående inneholder mindre soya og 
hvor soyaen ikke er produsert under de problema-

 146 Oppgitt til Regnskogfondet og Framtiden i våre hender pr. e-post i 
2017

 147 Oppgitt til Regnskogfondet og Framtiden i våre hender pr. e-post i 
2017
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tiske forholdene beskrevet over: økologisk merket 
laks. Økologisk fiskeoppdrett er regulert ved 
Forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og mer-
king av økologiske akvakulturprodukter 148. Ifølge 
forskriften skal følgende fôrråvarer prioriteres: 
• økologiske fôrprodukter fra 

akvakulturproduksjon.
• fiskemel og fiskeolje fra slakteavfall fra 

økologisk akvakultur. 
• fiskemel og fiskeolje og ingredienser fra fisk 

fra avskjær fra fisk som allerede er fanget for 
konsum i bærekraftige fiskerier.

• økologiske fôrmidler av vegetabilsk eller 
animalsk opprinnelse.

• fôrprodukter, som stammer fra hel fisk fra 
bærekraftig fiskeri, som er sertifisert i henhold 
til ordninger som anerkjennes av Mattilsynet.

Vegetabilske fôrråvarer skal altså være økologisk 
produsert, og marine råvarer skal enten komme fra 
økologisk oppdrett, være avfall fra fiskeindustri 
eller være bærekraftsertifisert. 

Flere av lakseprodusentene leverer økologiske 
alternativ til norske butikker. Coop sin egen 
merkevare Änlgamark inkluderer f.eks. økologisk 
middagslaks. Coop oppgir at denne inneholder 
maksimalt 15 prosent soya, at soyaen er økologisk 
produsert og kommer fra Kina. 149 I Lofotens 
assortiment inngår økologisk røykelaks. Lofoten 
oppgir at den økologiske røykelaksen får fôr med 
i gjennomsnitt 0,5-5 prosent soyaproteinkonsen-
trat. 150 Lofotens produsent SalMar oppgir at fôret 
til den økologiske laksen kommer fra Ewos sin fôr-
produksjon i Storbritannia. 151 Ifølge Ewos er dette 
økologisk produsert soya importert fra Kina. 152 
Produksjonen skal ikke bidra til avskoging og ikke 
benytte sprøytemidler. 

5. Sertifisering og andre tiltak  
for å sikre bærekraftig produksjon

Det finnes ulike måter å sikre at råvarene en kjøper 
er bærekraftig produsert. Det mest benyttede 
tiltaket er å kjøpe sertifiserte råvarer. Sertifisering 
har flere fordeler, men det er viktig å også være 

 148 https://lovdata.no/forskrift/2015-07-07-879 10.02.17

 149 Oppgitt til Regnskogfondet og Framtiden i våre hender pr. e-post i 
2017

 150 Oppgitt til Regnskogfondet og Framtiden i våre hender pr. e-post i 
2017

 151 Oppgitt til Regnskogfondet og Framtiden i våre hender pr. e-post i 
2017

 152 Ewos, 2017. Replacement of fishmeal by agricultural origin ingredients 
in feed for organic farming. 

klar over svakheter knyttet til ulike sertifiserings-
ordninger – samt at sertifisering ikke er egnet til å 
løse problemer som fortrinnsvis er knyttet til rask 
etterspørselsvekst etter en vare, slik tilfellet er med 
soya. 

Sertifisering er ment å sikre at akkurat den 
varen du får ikke har bidratt til for eksempel avsko-
ging, menneskerettighetsbrudd eller overdreven 
sprøytemiddelbruk. 

Ulike sertifiseringsordninger varierer i kvalitet. 
Hvorvidt råvaren faktisk er bærekraftig, avhenger 
av hvilke kriterier som stilles i den gitte ordningen, 
og hvordan ordningen følges opp i praksis. 

Å kjøpe sertifiserte råvarer kan være et viktig 
ledd i å sikre seg mer bærekraftige råvarer, men 
er i seg selv ikke nok. Sertifiseringsordningene er 
sjelden gode nok alene, og bør derfor følges av 
tilleggskrav og tett oppfølging. Slike tilleggskrav 
kan være krav som dekker områder der kriteriene i 
sertifiseringsordningen ikke er gode nok, eller krav 
om åpenhet. 

I tillegg til å sikre at akkurat de råvarene en 
selv mottar følger de standardene en ønsker, er det 
viktig kun å kjøpe fra aktører som etterlever de 
samme kravene i alle ledd av sine verdikjeder. Ser-
tifiseringsordninger dekker ofte bare en svært liten 
del av produksjonen til de aktørene som selger de 
sertifiserte produktene. En kunde som kjøper et 
sertifisert produkt tar med andre ord kun ansvar 
for akkurat det produktet som kjøpes, men ikke 
ansvar for at aktørene de handler med driver etter 
ansvarlige standarder. 

Det hjelper lite å kjøpe et bærekraftig nisjepro-
dukt, hvis selskapet en kjøper fra eller dets underle-
verandører leverer store mengder ikke-bærekraftig 
produserte råvarer til andre aktører.

Dessverre vil ikke problemet være løst selv om 
man tar alle forhåndsregler for å sikre at varene en 
kjøper virkelig er bærekraftig produsert. I bransjer 
med kraftig etterspørselsvekst og ukontrollert 
ekspansjonen, vil den eneste løsningen for å unngå 
å bidra til denne etterspørselen og ekspansjonen 
være å redusere forbruket etter denne varen. 

5.1 Sertifisering gjennom ProTerra

I Norge er produsenter av mat og fôr pålagt å 
bruke soya som ikke er gen-modifisert. De to 
vanligste sertifiseringsordningene for GMO-fri 
soya er Roundtable for Sustainable Soy (RTRS) 153 
og ProTerra. 154

 153 http://www.responsiblesoy.org/?lang=en, 10.02.2017 

 154 http://www.proterrafoundation.org/, 10.02.2017 



21

Fra brasiliansk jord til norske middagsbord
Foto: Thom

as M
arent



22

5. Sertifisering og andre tiltak for å sikre bærekraftig produksjon

ProTerra har på mange områder best kriterier av 
de to, men mangler uavhengige kontrollrutiner, og 
rapportene med funnene de avdekker er ikke åpne 
for innsyn. Dette gjør det umulig for forbrukere 
og andre å vite om soyaen faktisk oppfyller kravene 
sertifiseringen stiller. RTRS gir noe mer innsyn, 
men har for svake kriterier.

Det meste av soyaen fiskefôrprodusentene 
importerer til Norge er sertifisert gjennom 
ProTerra-ordningen. 155 

Kontrollrutiner og åpenhet
ProTerra praktiserer en lav grad av åpenhet, sam-
menlignet med en rekke andre sertifiseringsord-
ninger. 156 

I ProTerras tilfelle oppgis for eksempel ikke 
informasjon om gårdene som leverer den serti-
fiserte soyaen. Dette er kritikkverdig, og ikke i 
henhold til blant annet de internasjonale standar-
dene for god praksis for sertifiseringsordninger fra 
ISEAL Alliance. 157

Et annet grunnleggende problem hos ProTerra 
er at sertifiseringsordningen ikke er tilstrekke-
lig uavhengig, blant annet ved at den ikke har et 
uavhengig kontrollorgan. For eksempel er styrele-
deren i ProTerra Foundation også CEO i ProTerras 
sertifiseringsorgan, Cert ID. 158 

Kriterier for avskoging
ProTerra krever at soyaen ikke er plantet på 
«naturskog eller områder av høy verneverdi» 
(high conservation value – HCV 159) som har blitt 
avskoget etter 2004. Videre spesifiseres det at et 
spesielt fokus bør rettes mot «naturskog, vegetasjon 
langs elvebredder, våtmarker, sumper, flomsletter, 
bratte bakker og andre områder av høy verneverdi». 
Dette framstår i utgangspunktet som gode krav 
for avskoging, men det har alvorlige svakheter. For 
eksempel defineres ikke de ulike kategoriene, og 
det er derfor et stort rom for tolkning. Videre er 
ikke degradert skog 160 dekket på en tilfredsstillende 
måte. 

Kriterier for sprøytemidler
Når det kommer til bruk av sprøytemidler er 
ProTerras kriterier for svake. Ifølge kriterium 9.6.2 
er det svært mange av de omstridte sprøytemidlene 

 155 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

 156 http://www.standardsmap.org/, 10.02.2017 

 157 http://www.isealalliance.org/, 10.02.2017 

 158 http://www.standardsmap.org/identify/, 10.02.2017 

 159 https://www.hcvnetwork.org/about-hcvf, 10.02.2017 

 160 Skog som har vært under en eller annen form for menneskelig 
påvirkning, men fortsatt kan yte viktige økosystemtjenester

som ikke er lov å bruke på plantasjer som leverer 
ProTerra-sertifisert soya. ProTerra-sertifiserte soya-
produkter skal ikke produseres med sprøytemidler 
som: 161 
• Verdens helseorganisasjon karakteriserer 

som ekstremt risikable, veldig risikable eller 
moderat risikable. 162

• Pesticide Action Network (PAN) International 
lister som veldig risikable sprøytemidler. 163

• Er inkludert i Rotterdam-konvensjonen. 164

• Som er inkludert i Stockholm-konvensjonen. 165

• Forbudte under lokale, nasjonale eller regionale 
lover.

Til sammen dekker disse listene flere av de mest 
omstridte sprøytemidlene i Brasil. For eksempel 
er paraquat dekket av WHO sin liste over sprøy-
temidler med moderat risiko, glyfosat inkludert i 
PAN sin liste over veldig risikable sprøytemidler, og 
endosulfan inkludert i Rotterdam-konvensjonen. 

Men dessverre synes neste kriterium å slå 
beina under det første. Ifølge kriterium 9.6.3 kan 
soyaprodusenter sertifiseres selv om de bruker 
sprøytemidler i de overnevnte lister, så lenge de er 
tillatt under brasiliansk lov og produsenten har en 
nedtrappingsplan; «shall implement a program of 
progressive reduction over time». 166 Det foreligger 
ingen tidshorisont for en sånn nedtrappingsplan. 
ProTerra-merking gir altså ingen garanti for at 
soyaen er produsert uten de mest helseskadelige 
sprøytemidlene. 

5.2 Er soyaen de norske fôrprodusentene kjøper 

bærekraftig produsert?

 
Sertifisering
Det aller meste av soyaen som importeres til bruk i 
fiskefôr på det norske markedet skal ifølge fôrpro-
dusentene selv være sertifisert gjennom ProTerra-
ordningen. Gjennom ProTerra skal den også være 
sporbar tilbake til en gruppe sertifiserte gårder. 

 161 ProTerra Standard, kriterie 9.6.2. Se ProTerra Standard, side 28. 
Tilgjengelig på: http://proterrafoundation.org/files/ProTerra_Stan-
dard_V3.0_EN.pdf 06.02.17

 162 http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.
pdf?ua=1 06.02.17

 163 http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP_List_150602_F.
pdf 06.02.17

 164 http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/
tabid/1048/language/en-US/Default.aspx 06.02.17

 165 http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConven-
tion/tabid/2232/Default.aspx 06.02.17

 166 ProTerra Standard, kriterie 9.6.3. Se ProTerra Standard, side 28. 
Tilgjengelig på: http://proterrafoundation.org/files/ProTerra_Stan-
dard_V3.0_EN.pdf 06.02.17
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Skretting, Ewos og Biomar oppgir at 100 pro-
sent av deres soya var ProTerra-sertifisert fra 2016. 
Marine Harvest oppgir at de ikke krever sertifika-
ter for soyaen de kjøper, mens PolarFeed oppgir 
at 100 prosent av deres soya er sertifisert gjennom 
enten ProTerra eller RTRS-ordningen. 167 

ProTerra-sertifiseringen danner hovedgrunn-
laget for hvordan de norske fiskefôrprodusentene 
søker å sikre at soyaen de kjøper er bærekraftig. 
Samtidig ser vi at kravene i ProTerra ikke er gode 
nok og/eller tydelige nok. Manglende åpenhet 
om funnene som gjøres og mangel på uavhengige 
kontrollrutiner er en stor utfordring for å kunne si 
noe konkret om hvorvidt ordningen faktisk leverer 
soya som er bærekraftig produsert. 

Dersom ProTerra-sertifiseringen skal utgjøre et 
hovedelement i å sikre bærekraftig soya må kriteri-
ene bli bedre, og ProTerra må bli en transparent og 
uavhengig sertifiseringsordning.

Etiske retningslinjer og innkjøpspolicyer
I tillegg til å kjøpe ProTerra-sertifisert soya, har 
flere av fiskefôrprodusentene egne bærekraftspo-
licyer, etiske retningslinjer og lignende. Flere av 
disse stiller krav til å unngå avskoging, konflikter 
med lokalbefolkningen og farlige sprøytemidler. 
Problemet er at virkemidlene for å sikre dette ofte 
er uklare og/eller utilstrekkelige. Fôrprodusentene 
bruker i all hovedsak sertifiseringsordningen Pro-
Terra som hovedmekanisme for å sikre at soyaen de 
kjøper er bærekraftig i henhold til de standardene 
de ønsker. Som vi redegjør for i denne rapporten, 
har Pro Terra svakheter på både avskoging og 
sprøytemiddelfeltet. 

Skretting eies av fôrkonsernet Nutreco, og følger 
deres code of conduct. 168 Ifølge Nutrecos code 
of conduct skal jordbruksproduktene Skretting 
kjøper ikke ha bidratt til avskoging, og produsen-
tene skal arbeide for å redusere bruken av sprøy-
temidler, minimere miljømessig forurensing, og 
unngå negative konsekvenser for menneskers helse 
og velferd. 169 På den annen side oppgir Skretting at 
siden leverandørene av soya er ProTerra-sertifisert, 
anses sertifiseringsordningen som tilstrekkelig 
tredjeparts gjennomgang, og at ytterligere revisjon 
i henhold til Nutrecos Code of Conduct derfor 
ikke er nødvendig. 170

 167 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016 

 168 Nutreco Supplier code of conduct, supplement for agricultural 
products. Tilgjengelig på: http://www.nutreco.com/globalassets/
from-root/nutreco-supplier-code-of-conduct.pdf 

 169 Ibid.

 170 Presisert i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016.

Ewos har en egen code of conduct for leverandø-
rer 171 og egne retningslinjer for å sikre bærekraftig 
fôr 172. Ewos forplikter seg til å bruke avskogingsfrie 
råvarer i henhold til New York-erklæringen om 
skog, som blant annet sier at all avskoging skal 
være eliminert fra selskapers verdikjeder innen 
2020. 173 For soya er ProTerra-sertifiseringen ment å 
sikre Ewos mot avskoging. 174

BioMar har en code of conduct som fokuserer på 
arbeidernes rettigheter, 175 og en innkjøpspolicy 
for råvarekjøp. 176 All soya de kjøper for bruk i den 
norske fôrproduksjonen er ProTerra-sertifisert. 
BioMar kjøper ikke soya fra områder i Amazonas 
som ble avskoget etter 1994. 177 Innkjøpspolicyen 
til BioMar berører ikke utfordringer knyttet til 
bruken av sprøytemidler. 

Marine Harvest har en egen policy for bærekraf-
tig laksefôr, som blant annet stiller krav til null 
avskoging, respekt for rettighetene til småbønder, 
arbeidere og urfolk. I følge policyen anser de 
sertifiseringsordningene ProTerra og RTRS som 
tilstrekkelig til å sikre disse kravene. 178 Marine 
Harvest krever imidlertid ikke at soyaen de kjøper 
er sertifisert, kun at aktørene de handler med er 
medlemmer av RTRS eller ProTerra. 179 Dette er 
kritikkverdig, all den tid et slikt medlemskap ikke 
sikrer at soyaen Marine Harvest kjøper faktisk er 
sertifisert.

PolarFeed oppgir at all deres soya er sertifisert 
gjennom RTRS eller ProTerra. 180 PolarFeed oppgir 
ikke om de i tillegg har egne retningslinjer som stil-
ler krav til soyaproduksjonen, dette oppgis heller 
ikke på deres egne hjemmesider.

 171 http://www.ewos.com/wps/wcm/connect/ewos-content-group/
ewos-group/sustainability/code-of-conduct-suppliers, 17.02.2017 

 172 http://www.ewos.com/wps/wcm/connect/ewos-content-group/
ewos-group/sustainability, 17.02.2017 

 173 FN, 2014. Forests. Action Statements and Action Plans. Tilgjengelig 
på: http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/
uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-
%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf 

 174 http://www.ewos.com/wps/wcm/connect/ewos-content-group/
ewos-group/sustainability, 17.02.2017 

 175 http://www.biomar.com/Global/Global%20sustainability%20
portal/Illustrations%20and%20pictures/New/BioMar%20CoC_v8.
pdf, 08.02.2016 

 176 http://www.biomar.com/Global/Global%20sustainability%20
portal/Illustrations%20and%20pictures/New/BioMar%20Sour-
cing%20Policy.pdf, 08.02.2016 

 177 http://www.biomar.com/Global/Global%20sustainability%20
portal/Illustrations%20and%20pictures/New/BioMar%20Sour-
cing%20Policy.pdf, 08.02.2016

 178 «Marine Harvest Policy on Sustainable Salmon Feed», sendt til 
Regnskogfondet vi e-post, 27.05.2016 

 179 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

 180 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016
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Manglende åpenhet
Åpenhet er en forutsetning for å oppnå forbe-
dringer i bransjen. Åpenhet handler om tillit og 
etterrettelighet, og om å bidra til å bevege bransjen 
i riktig retning. 

Sertifiseringsordningen Pro Terra gir ikke 
informasjon om underleverandører eller produk-
sjonsforhold på samme måte som andre sertifise-
ringsmekanismer gjør. På sertifiseringsordningen 
RTRS sine nettsider kan vi for eksempel enkelt se 
listen over underleverandører og laste ned rap-
portene fra kontrollbesøk på gårdene. 181 Lister 
over underleverandører ligger heller ikke åpent 
tilgjengelig på de norske fiskefôrprodusentene 
sine nettsider, slik det nå er vanlig i enkelte andre 
bransjer. De årlige bærekraftsrapportene til fiskefô-
rprodusentene omfatter heller ikke utfordringer og 
forbedringer blant underleverandørene. 

Totalt sett er det lite informasjon å finne om 
plantasjene der soyaen som ender opp i det norske 
fiskefôret blir produsert. Her har fôrprodusentene 
en stor mulighet til forbedring. 

 
Bærekraftig nok?
De norske fôrprodusentene har fortsatt utfordrin-
ger med å sikre at soyaen de kjøper er bærekraftig 
produsert. Men viktigere, som nevnt ovenfor, vil 
dessverre ikke utfordringene være løst selv om 
fôrprodusentene skulle klare å sikre at all soyaen de 
kjøper virkelig er bærekraftig produsert i henhold 
til de beste standarder. Dette er fordi den globale 
etterspørselen fortsatt er økende og dermed bidrar 
til å presse fram den ukontrollerte ekspansjonen vi 
ser i bransjen. For å unngå å bidra til dette vil den 
eneste veien videre være å redusere soyaforbruket.

Ewos 182 og Skretting 183 oppgir at de begge job-
ber for å finne alternative proteinkilder til fôret. 
Men hverken Skretting, Ewos, Biomar eller Marine 
Harvest har konkrete planer om å redusere sitt 
soyaforbruk i løpet av de nærmeste årene. 184

 181 http://www.responsiblesoy.org/public-audit-reports/?lang=en 
07.03.17

 182 http://www.ewos.com/wps/wcm/connect/ewos-content-group/
ewos-group/sustainability, 08.02.2017

 183 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

 184 Svart i Regnskogfondets fôrundersøkelse i 2016

6. Alternativ til soya i fiskefôr

Soyaproteinkonsentrat blir brukt i fiskefôr for å gi 
laksen livsviktig protein. Reduksjon av oppdretts-
næringens soyaforbruk avhenger derfor av andre 
proteinkilder. Under følger en gjennomgang av 
ulike alternativ til soya i fiskefôr. 

6.1 Marine råvarer

Fiskemel er en kjent proteinkilde i norsk fiskefôr. 
Grunnet overfiske av en rekke fiskebestander, 
konflikten mellom matvarer som kan brukes til 
direkte menneskeføde og fiskeføde og andre mil-
jømessige- og sosiale problemstillinger, har norske 
fiskefôrprodusenter redusert marine proteinkilder 
til fordel for vegetabilske. Ifølge det norske matfor-
skingsinstituttet Nofima er marine proteinkilder i 
det norske fiskefôret redusert fra 65 til 13 prosent 
mellom 1995 og 2013, og vegetabilske proteinkilder 
økt fra 0 til 37 prosent i samme periode. 185 Det 
fremkommer i de norske fiskefôrprodusentene sine 
bærekraftsrapporter at dette har vært et bevisst 
skifte og flere produsenter har som mål å redusere 
marine proteinkilder ytterligere. 186 

I 2013 ble 25 prosent av fiskemelet produsert 
av avkapp/avfall fra fiskeindustrien 187, herunder 
fiskehoder, rygg og annet 188. Bruk av avkapp fra fis-
keindustrien kan sees på som en vinn-vinn prosess; 
oppdrettsfisk bidrar ikke direkte til overfiske, men 
tar snarere i bruk en ressurs som ellers kunne ha 
endt opp som avfall. 

Mesteparten av fiskemelet blir imidlertid laget 
av småfisk fanget langs den søramerikanske kysten 
eller i Nord Atlanteren. 189 Fiskearten Anchoveta, 
fisket utenfor den peruanske og chilenske kysten 
står for halvparten av småfisken som inngår i 
fiskemelet til norsk fiskefôr. 190 Capelin, fanga i 
Nord Atlanteren utgjør en fjerdedel av småfis-
ken. 191 Disse fiskeartene er ikke klassifiserte som 
utrydningstruet, 192 men norsk oppdrettsnærings 
bruk av peruansk anchoveta har skapt debatt ut 

 185 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 
2012 and 2013. Side 7. 

 186 Se f.eks. Skretting Norway, 2016. Sustainability Report 2015. 

 187 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 
2012 and 2013. Side 11.

 188 https://laksefakta.no/hva-spiser-laksen/hva-er-i-foret-til-laksen/ 
25.01.17

 189 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming 
in 2012 and 2013. Side 11.

 190 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 
2012 and 2013. Side 13.

 191 Ibid.

 192 IUCN Red list of threatened species på: http://www.iucnredlist.org/ 
25.01.17
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fra lokale problemstillinger. 193 FAO har f.eks. tatt 
til orde for at en større del av Anchovetaen burde 
brukes som menneskeføde for fattige i Peru. 194 I 
dag går mesteparten av småfisken til fiskefôr på 
det globale markedet. Bruken av Anchoveta og 
Capelin i fiskefôret bidrar altså ikke til å utrydde 
fiskearter, men det er andre miljømessige og sosiale 
problemstillinger knyttet til forbruket av disse. 

Overfiske og ødeleggelse av økosystemer til 
havs har blitt satt på dagsorden av internasjonale 
organisasjoner som FAO, av nasjonale myndighe-
ter gjennom reguleringer av fiske, og av en rekke 
miljøorganisasjoner. Hver tredje fiskebestand 
regnes i dag som overbeskattet, og 53 prosent som 
fullt utnyttet. 195 For å svare på disse utfordringene 
har det blitt etablert en rekke sertifiseringsordnin-
ger og merking av fiskeprodukter som oppfyller 
ulike miljøkriterier. 

I 2010 ble en sertifiseringsordning for opp-
drettsfisk, Aquaculture Stewardship Council 
(ASC), opprettet. Her er det utviklet ulike 
kriterier for ulik type fiskeproduksjon. Kriteriene 
for oppdrettslaks berører tema som forråvarer, 
levemiljø og rømming. 196 Når det gjelder marine 
fôrråvarer legger ASC opp til følgende kriterier: 197 
• at arten det fiskes på ikke kan være 

utrydningstruet eller lokalt svak
• at det ikke benyttes fiskeredskap som er til 

skade for habitat og/eller sårbare arter
• at området det utøves fiske i må ha vedtatte 

forvaltningsplaner.

ASC merket gir oss imidlertid ingen garanti for 
at fisket av varen ikke har påvirket økosystemet 
negativt (stort fiske av enkelte fiskearter kan f.eks. 
påvirke utrydningstruede arter ved å være maten til 
denne), eller at eksporten av fiskevaren til Norge 
ikke står i konflikt til den lokale mattilgangen der 
fisken er fisket. Vi kan si at ASC svarer på noen, 
men ikke alle utfordringer knyttet til fiske av 
villfisk.

 193 https://www.nrk.no/dokumentar/fiskeoppdrett-tommer-
havet-1.6527787 31.01.17

 194 Sanchez, N & M. Gallo. 2009. Status of and trends in the use of 
small pelagic fish species for reduction fisheries and for human 
consumption in Peru. I: M.R. Hasan and M. Halwart (eds). Fish as 
feed inputs for aquaculture: practices, sustainability and implicati-
ons. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 518. 
Rome, FAO. pp. 325–369. Tilgjengelig på: http://www.fao.org/3/a-
i1140e/i1140e08.pdf 15.02.17

 195 http://www.wwf.no/dette_jobber_med/hav_og_kyst/baerekraf-
tige_fiskerier/ 30.01.17

 196 http://www.asc-aqua.org/upload/ASC%20Salmon%20Standard_
v1.0.pdf 30.01.17

 197 https://www.msc.org/healthy-oceans/sustainable-fishing/sustaina-
ble-fishing 30.01.17

6.2 Vegetabilske råvarer

I 2012/2013 ble 7 ulike plantevarer benyttet i norsk 
fiskefôr som proteinkilde: soyaproteinkonsentrat, 
hvetegluten, solsikkemel, erteproteinkonsentrat, 
fababønner, hestebønner og mais. 198 Det finnes med 
andre ord ulike plantevekster som i dag blir brukt 
som proteinkilde i norsk fiskefôr. I tonnasje utgjør 
imidlertid soyaproteinkonsentrat mer enn halvpar-
ten av de vegetabilske innsatsvarene som skal tilføre 
fôret protein. 199 Det store forbruket av SPC fremfor 
andre vegetabilske proteinkilder henger delvis 
sammen med proteineffektiviteten. SPC har et 
svært høyt proteininnhold. 200 Tilgang, pris og lak-
sens evne til å ta opp næringsstoffet i de ulike varene 
kan også være avgjørende i valget av vegetabilske 
proteinkilder. Tilgang, pris og proteininnhold er 
imidlertid ikke statiske faktorer, men påvirkes over 
tid ved innovasjon, etterspørsel, og kapitaltilgang.  

6.3 Tang og tare

Senteret for forskningsdrevet innovasjon, Foods 
of Norway 201, har utviklet en teknologi som gjør 
det mulig å bruke brunalger som proteinkilde i 
fiskefôr. Makroalgene (tang og tare) er i seg selv 
næringsfattige, men ved bioraffinering blir algene 
omdannet til sukker og andre næringsstoffer ved 
hjelp av enzymer. Disse næringsstoffene brukes til 
å produsere gjær som er en ypperlig proteinkilde 
i fôr. 202 Foods of Norway jobber nå med å utvikle 
kostnadseffektive metoder for å legge et grunnlag 
for en kommersiell produksjon. 203 

Med en langstrakt kyst kan slike brunalger dyr-
kes i stor skala i Norge. I dag er det lite dyrking av 
tang og tare i Norge, men det er etablert pilotanlegg 
som gir gode framtidsutsikter. Det er gitt totalt 30 
konsesjoner for anlegg, og en av de største aktørene 
er Seaweed Energy Solutions (SES). 204 SES har et 
pilotanlegg for dyrking av tang og tare utenfor Frøya 
i Trøndelag. 205 Selv om den årlige produksjonen 
foreløpig er beskjeden så er dette et av de største 
anleggene for dyrking av tang og tare i Europa. 206 

 198 Nofima, 2014. Resource utilisation of Norwegian salmon farming 
in 2012 and 2013. Side 13.

 199 Ibid.

 200 Proteininnholdet i SPC varierer mellom produsenter og varer, mel-
lom 60-90 prosent. 

 201 https://www.foodsofnorway.net/about 30.01.17

 202 http://forskning.no/2016/02/store-alger-gir-ny-naering 30.01.17

 203 Intervju med professor Margaret Øverland, leder av forskningspro-
sjektet Foods of Norway 12.01.17

 204 https://www.tu.no/artikler/de-vokser-fra-1-centimeter-til-1-5-meter-
pa-fem-maneder-na-kan-de-bli-var-nye-milliardindustri/346608 
30.01.17

 205 http://www.seaweedenergysolutions.com/en/commercial-projects/
pilot-farm-norway 30.01.17

 206 Ibid.
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6.4 Treflis

Flis fra norsk granindustri kan også omdannes til 
høyverdig proteinkilde i fiskefôr ved bioraffinering 
av trær. Her brukes en kombinasjon av kjemiske 
og enzymatiske prosesser for å bryte ned trefi-
brene som kan brukes til en rekke produkter. Et av 
produktene er sukker som kan brukes som vekst-
mediet til produksjon av gjær. Det er dette gjæret 
som kan brukes som en høyverdig proteinkilde i 
fiskefôr. 207 Teknologien er ferdig, og det jobbes 
med å effektivisere den slik at gjær kan produseres 
til en konkurransedyktig pris. Det finnes store 
mengder gran i Norge, og produksjonen av gjær 
til fiskefôr kan lett baseres på både avkapp fra 
tømmerindustrien, og andre deler av treet som ikke 
brukes til tømmer. 208 

Teknologi og råvare er tilgjengelig, og neste 
steg er politisk vilje for å ta kunnskapen i bruk og 
risikokapital til en industriell satsing i Norge. 

6.5 Insekt

En annen bærekraftig fôrråvare kan være insekt 
oppdrettet på matavfall. Insektsmel kan fungere 
som erstatning for soya fordi det er svært protein-
rikt. 209[1] I forskningsprosjektet ENTOFÔR for-
skes det nå på innsekt oppdrettet på matavfall. Ulike 
insekt kan omdanne alle slags organiske materiale, 
slik som matavfall fra landbruket, bryggemask og 
matprodusenter. 210[2] I dag er oppdrett av insekt en 
marginal industri i Europa, men fra sommeren av vil 
det bli lovlig å tilsette insektsmel i fiskefôr i EU og 
EØS. Norinsect på Sunnmøre har startet opp kom-
mersielt produksjonsanlegg for melbillelarver og 
ønsker å åpne flere anlegg rundt om i landet. 211[3] 

6.6 Bærekraftige alternativer

Omgjøringen av brunalger og treflis til proteinkil-
der i fiskefôr er utviklet på bakgrunn av behovet 
for bærekraftige fôrkilder. I utviklingen av denne 
teknologien har det vært sentralt å finne fram til 
proteinkilder som svarer på de store utfordringene 
knyttet til produksjonen av eksisterende protein-
kilder som soya og fiskemel. Videre er teknologien 
utviklet med utgangspunkt i en kretsløpsøkonomi 
snarere enn en klassisk verdikjede. 212

 207 Intervju med professor Margaret Øverland, leder av forskningspro-
sjektet Foods of Norway 12.01.17 

 208 Ibid.

 209 [1] http://www.nibio.no/nyheter/insekt-skal-gjere-avfall-om-til-dyrefr 
21.02.17

 210 [2] Ibid. 

 211 [3] Ibid. 

 212 Intervju med professor Margaret Øverland, leder av forskningspro-
sjektet Foods of Norway 12.01.17

Alger og treflis vil ikke legge beslag på dyrkbar 
jord på samme måte som soyaproduksjon gjør, og 
vil derfor ikke medføre stor risiko for avskoging av 
regnskog eller savanneskog, eller risiko for konflikt 
med lokale småbønder og urfolk. Algene kan 
dyrkes i havet langs kysten, og treflis er tilgjengelig 
i store kvanta i eksisterende norsk granskog. 

For forskerteamet i Foods of Norway har det 
også vært et mål å finne frem til fôrråvarer som kan 
produseres lokalt. 213 I dag importeres 90 prosent av 
fôrråvarene og det kan være risikofylt for fiskenæ-
ringen så vel som for forbrukere. At en større del av 
fôrråvarene kan produseres lokalt gjør tilgangen på 
råvarer mer robust og forutsigbar.

Som proteinkilde vil også alger og treflis kunne 
bidra til målet om å stoppe det globale overfisket 
og de store bærekraftsutfordringene knyttet til 
fiske av råvarer til fiskemel. Villfisk vil bli bevart og 
økosystemene til havs vil ikke lide for produksjon 
av oppdrettsfisk. 

At disse fôrråvarene verken legger beslag på 
villfisk eller dyrkbar jord har også en annen positiv 
konsekvens; produksjonen av fôrråvarene vil ikke 
stå i konflikt med produksjon av menneskeføde. 
Villfisk er enten kilde til menneskeføde i seg selv 
eller indirekte ved å være maten til den fisken men-
nesker spiser. Dyrkbar jord kan brukes til å dyrke 
mat direkte til mennesker istedenfor å fôre opp 
fisk til menneskeføde. Dette matperspektivet er 
uløselig knyttet til klimaendringer som vil kunne 
redusere grunnlaget for menneskeføde i årene 
fremover, og ikke minst til den urettferdige forde-
lingen av mat globalt. Småbønder i Brasil   ønsker 
seg jord for å dyrke mat til det lokale markedet, 
men kjemper en hard jordkonkurranse mot soya-
industrien. Peruanere opplever redusert tilgang til 
matfisk fordi livsgrunnlaget til fisken blir borte 
i produksjonen av fiskemel til oppdrettsfisket i 
industrialiserte land.  

De nye fôrråvarene kan også ha sysselset-
tingspotensial. Algeproduksjon langs kysten kan 
erstatte noen av de arbeidsplassene som blir ned-
lagt i oljeindustrien. Raffinering av treflis vil kunne 
gi et oppløft for en skogsindustri som har opplevd 
stor nedgang ved nedleggingen av flere cellulose-
fabrikker de siste årene. 

Gjær produsert på grunnlag av alger og treflis 
har nesten like høyt proteininnhold som soya-
proteinkonsentratet. Gjæren inneholder 50–60 
prosent protein og soyaproteinkonsentratet brukt 

 213 Ibid.
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i norsk fiskefôr 60 prosent protein. 214 Biomassen 
kan altså fungere som en fullverdig erstatter av 
protein i fiskefôret. 

Nødvendighet av proteinkilder i fiskefôret må 
også sees i sammenheng med en diskusjon om hvor 
mye protein som er nødvendig i fôret, og hvor 
mye oppdrettsfisk som bør produseres. Mengden 
protein i fôret kan varieres. Det vil påvirke fiskens 
karakter og tiden det tar å produsere en matfisk, 
men det er viktig å huske på at fisk er og blir 
oppdrettet med ulik mengde protein. Avhengig-
het av store kvanta proteinholdige varer i norsk 
oppdrettsbransje kan heller ikke sees uavhengig 
av størrelse på næringen. En femdobling av norsk 
oppdrettsnæring vil åpenbart kreve langt større 
mengder proteinholdige råvarer enn det næringen 
forbruker i dag. 

7. Oppsummering og anbefalinger

I Norge forbrukes store mengder soya fordi fisk og 
dyr blir fôret opp på soya. Aller mest soya bruker 
oppdrettsnæringen. Nesten all soyaen som ender 
opp i den norske laksen, kommer fra Brasil. Soya-
industrien i Sør-Amerika ekspanderer på bekost-
ning av regnskog og andre sårbare skogområder og 
fører til alvorlige miljø- og helsemessige problemer, 
blant annet gjennom utstrakt bruk av giftige 
sprøytemidler. 

Det forventes at den globale soyaproduksjo-
nen vil nesten dobles innen 2050, hovedsakelig 
på grunn av etterspørsel etter soya til bruk i fôr. 
Gjennom vårt store forbruk av soya i dyre- og 
fiskefôr, bidrar Norge til en etterspørsel som legger 
stort press på sårbare naturområder som regnskog 
og savanneskog. Som verdens største produsent av 
oppdrettslaks har Norge et stort ansvar for å sikre 
at soyaforbruket ikke fører til alvorlige, negative 
konsekvenser for mennesker og miljø. Denne 
utfordringen blir enda større når norske myn-
digheter har satt seg en ambisjon om å femdoble 
produksjonen.

I denne rapporten har Framtiden i våre hender 
og Regnskogfondet kartlagt forbruket av soya i 
fiskefôret som brukes i norske oppdrettsanlegg. 
Vi har sett på hvor stort areal oppdrettsnæringen, 
gjennom fiskefôret, beslaglegger i Brasil i dag og 
etter den planlagte femdoblingen. Videre har vi 
sett på hvorvidt vi som forbrukere har tilgang til 
laks som inneholder mindre eller ingen soya, og på 
mulige løsninger for næringen. 

 214 Intervju med professor Margaret Øverland, leder av forskningspro-
sjektet Foods of Norway 12.01.17

Rapporten viser at det må tas sterke grep for at 
en femdobling av norsk oppdrettsnæring ikke skal 
få svært negative konsekvenser for unike og sårbare 
naturområder og for mennesker som bor i disse 
områdene. 

Soyaindustrien skaper omfattende problemer
Soyaindustrien i Sør-Amerika skaper omfattende 
problemer. Etter at det såkalte «soyamoratoriet» 
kom på plass, har avskogingen av regnskogen 
i Brasil for å gjøre plass til soyaplantasjer, blitt 
kraftig redusert. Dessverre ser vi at problemene har 
forflyttet seg til andre land og områder med færre 
reguleringer og begrensninger. Soyaindustrien, 
sammen med kvegdrift, står for alvorlig avskoging 
av regnskog i Bolivia, og av savanneskog og andre 
viktige økosystemer ikke bare i Brasil, men også i 
Paraguay, Bolivia og Argentina. 

Det går med store jordbruksarealer til dyrking 
av soyabønner. Den økende etterspørselen etter 
soya på det internasjonale markedet skaper en 
dynamikk hvor stadig flere småbønder og urfolk 
presses bort fra jorda si, eller mister skogen som 
inngår i deres livsgrunnlag. Paraguay og Brasil 
er blant landene med skeivest fordeling av jord i 
verden, og i Brasil ønsker 200 000 fattige familier 
seg en jordlapp for å dyrke mat. 

Soyaindustrien er også en versting når det 
kommer til bruk av sprøytemidler. Brasil har i dag 
det høyeste forbruket av sprøytemidler i verden, og 
forbruket er stadig økende. Soyaindustrien står for 
52 prosent av landets totale forbruk av sprøytemid-
ler. Sprøytemidler som er ulovlige i Europa brukes 
i Brasil. Disse sprøytemidlene er karakterisert som 
veldig farlige av internasjonale organisasjoner og 
konvensjoner. Plantasjene som i stor grad sprøytes 
med fly, kan ligge inntil 90 meter fra bebyggelse, 
barneskoler og drikkekilder. Forskning viser sam-
menheng mellom kreft og medfødte misdannelser 
og bruken av sprøytemidler. 

Norsk fiskeoppdretts forbruk av soya
I 2015 ble det importert soyaproteinkonsentrat 
(SPC) tilsvarende 677 394 tonn soyabønner til 
Norge. Produksjonen av disse bønnene legger 
beslag på et areal på omtrent 2250 km2 i Brasil. 
Dette er til sammenligning et område på størrelse 
med Vestfold fylke. Området den norske opp-
drettsnæringen beslaglegger i Brasil er like stort 
som 11 000 småbruk i brasiliansk målestokk. 

Fiskefôrprodusentene Skretting, Ewos, BioMar, 
Marine Harvest og PolarFeed brukte SPC tilsva-
rende 96 prosent av den totale importen i 2015. 
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Foto: Jim Wickens/Ecostorm
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Fiskefôret produsert av de tre største produsentene 
Skretting, Ewos og BioMar inneholdt i gjennom-
snitt 23 prosent SPC i 2013. Innholdet varierer 
mellom produsentene. Fiskeforet produsert av de 
to største fôrprodusentene i Norge, Skretting og 
Ewos, inneholder mer soya i gjennomsnitt enn 
fôret produsert av konkurrentene BioMar, Marine 
Harvest og Polarfeed. 

Vanskelig å sikre «bærekraftig» soya
Store deler av soyaen som norske fiskefôrprodu-
senter kjøper, er sertifisert gjennom ProTerra-
ordningen. Dessverre er ikke kriteriene gode nok, 
blant annet ved at de tillater avskoging av delvis 
degradert skog, og ved at soyaprodusenter kan 
sertifiseres selv om de bruker farlige sprøytemidler 
så lenge de har en plan for nedtrapping. I tillegg 
mangler ProTerra uavhengige kontrollrutiner, og 
rapportene er ikke åpne for innsyn. Det gjør det 
umulig for forbrukere og andre å kunne vite om 
produksjonen av soyaen i norsk oppdrettslaks har 
bidratt til avskoging eller helsefarlig bruk av sprøy-
temidler. Manglende åpenhet er et stort hinder for 
å oppnå forbedringer. 

Dessverre vil ikke utfordringene være løst 
selv om fôrprodusentene skulle klare å sikre at all 
soyaen de kjøper er bærekraftig produsert. Dette er 
fordi den globale etterspørselen fortsatt er økende 
og bidrar til å presse fram den ukontrollerte 
ekspansjonen vi ser i bransjen. For å unngå å bidra 
til dette vil den eneste løsningen være å redusere 
soyaforbruket.

Femdobling av oppdrettsnæringen er ikke 
bærekraftig
Med mindre fôrsammensetningen endres og soy-
aen byttes ut med andre proteinkilder, vil regjerin-
gens planlagte femdobling av oppdrettsnæringen 
innebære en femdobling av soyaimporten til bruk 
i fiskefôr i Norge. Det vil innebære et arealbeslag 
på over 11 000 km2 i soyaproduserende land – et 
område større enn hele Norges produktive jord-
bruksareal var i 2016. 

En femdobling av soyaforbruket i det norske 
fiskefôret er uansvarlig. Den økende globale etter-
spørselen etter soya bidrar til store miljøødeleggel-
ser og sosiale konflikter. Vi stiller oss derfor svært 
kritiske til den planlagte femdoblingen av norsk 
lakseoppdrett. På bakgrunn av problemene soyain-
dustrien skaper i Sør-Amerika, ønsker Regnskog-
fondet og Framtiden i våre hender en reduksjon 
snarere enn en økning av det norske soyaforbruket. 

For å unngå å bidra til veksten i en industri som 

ikke har kontroll på sin produksjon og ekspansjon, 
bør norsk oppdrettsindustri finne bærekraftige 
alternativer til råstoff i fiskefôret og redusere for-
bruket av soya. Oppdrettsnæringen har vist vilje og 
evne til å redusere bruken av andre lite bærekraf-
tige fôrråvarer før, og vi ser med glede fram til en 
endring også når det gjelder soyaforbruket .

Alternativer: Økologisk laks
Da vi kartla soyaforbruket i norsk oppdrettsnæ-
ring, ønsket vi også å se om det finnes bærekraftige 
lakseprodukter i butikkhyllene som ikke innehol-
der soya. I dag inneholder stort sett alt fiskefôr 
produsert i Norge soyaproteinkonsentrat fra Brasil. 
Ingen av de konvensjonelle lakseproduktene vi per 
i dag finner i butikkhyllene, er soyafrie. Økologisk 
merket oppdrettslaks skiller seg ut som et positivt 
unntak. Fôret som brukes til økologisk fisk skal 
være økologisk produsert og dermed hverken 
produseres ved hjelp av sprøytemidler eller i 
avskogede områder. Heller ikke utrydningstruet 
villfisk kan inngå i økologisk fôr. Våre undersø-
kelser viser også at innholdet av soya i fôret til 
økologisk laks er lavere enn i «konvensjonell» 
oppdrettslaks.

Spennende fôralternativer
Det finnes alternative proteinkilder som kan bru-
kes i norsk fiskefôr. Bransjen bruker allerede i dag 
ulike plantevekster som kilde til protein. En bære-
kraftig produksjon av disse vil kunne erstatte deler 
av soyaproteinforbruket. Videre ligger det et stort 
og spennende potensial i treflis og tang og tare som 
fôrråvarer. Teknologi og råvare er tilgjengelig, og 
det er viktig å se på hvordan norske myndigheter 
og bransjen selv kan bidra til at bærekraftige alter-
nativer blir reelt tilgjengelige. 

7.1 Anbefalinger
Regnskogfondet og Framtiden i våre hender opp-
fordrer norsk fôrindustri til å redusere sitt soya-
forbruk. Det er spesielt viktig at forbruket av soya 
ikke øker i takt med ambisjonen om fem-dobling 
av oppdrettsnæringen. Videre må fôrprodusentene 
sikre, og kunne vise, at den soyaen de kjøper kom-
mer fra selskaper som driver bærekraftig soyapro-
duksjon. Dette innebærer at soyaprodusentene må 
vise at de ikke bidrar til avskoging av regnskog eller 
andre økosystemer, brudd på lokalbefolkningen 
og urfolks rettigheter, eller at virksomheten fører 
til miljø- og helsemessige problemer, blant annet 
gjennom utstrakt bruk av giftige sprøytemidler.
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Hva kan norske bedrifter i fiskenæringen gjøre?
• Redusere sitt soyaforbruk.

• Utvikle bærekraftig laksefôr og lakseprodukter uten soya.

• Merke lakseprodukter som er fôret opp med soya.

• Sikre at proteinkildene de erstatter soyaen med, er 
produsert på bærekraftige måter.

• Støtte utviklingen og produksjonen av bærekraftige 
proteinkilder, for eksempel gjær fra brunalger og treflis.

• Innføre og gjennomføre en helhetlig selskapspolicy 
som sikrer at produsentene de kjøper soya fra (i) ikke er 
medansvarlig for avskoging og ødeleggelse av regnskog 
eller andre viktige økosystemer, (ii) ikke har bidratt til 
brudd på menneskerettigheter eller (iii) ikke har bidratt til 
andre alvorlige miljø- og helsemessige problemer. 

• Skaffe full oversikt, og være åpne om hvor soyaen 
kommer fra og hvilke forhold den er produsert under.

• Støtte utvidelsen av soyamoratoriet i Brasil til også å 
gjelde savanneskogen (cerradoen).

• Produsere økologisk laks og etterspørre økologisk soya fra 
sine leverandører.

• Jobbe for at sertifiseringsordningen(e) som benyttes har 
gode og tydelige kriterier, uavhengige kontrollrutiner, og 
at de er åpne om resultatene de avdekker.

Hva kan norske forbrukere gjøre?
• Kontakte sin dagligvarehandel og/eller norske lakse-

vareprodusenter og be om lakseprodukter uten soya, samt 
kreve at laks som er fôret opp med soya merkes med dette.

• Kjøpe økologisk merket laks.

• Kreve at selskaper ikke importerer eller bruker soya som 
kommer fra avskoging av regnskog eller andre viktige. 
økosystemer, har bidratt til brudd på menneskerettigheter, 
eller blitt sprøytet med store mengder giftige 
sprøytemidler.

Hva kan norske myndigheter gjøre?
• Bidra med risikokapital i oppbyggingen av en ny 

og bærekraftig industri for utvikling av alternative 
proteinkilder til fiskefôr 

• Ha en helhetlig politikk for regnskogbevaring, inkludert å 
implementere regelverk for offentlige innkjøp som sikrer 
at disse er avskogingsfrie. 

• Skalere opp støtten til forskning og framstilling av 
bærekraftige fôrråvarer i dyrefôr og fiskefôr.

• Stille krav til norske bedrifter om sporbarhet og full 
åpenhet i leverandørkjedene. 

• Støtte utvidelsen av soyamoratoriet i Brasil til også å 
gjelde savanneskogen (cerradoen).
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