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1 Baggrund 

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns 

Universitet om at udarbejde et kort notat med en opdatering af tallene fra Bosselmann og Gylling (2013) 

vedrørende sojaindhold i forskellige animalske produkter fra den danske fødevaresektor samt merpriser ved 

brug af certificeret soja.  

2 Metode og data 

Vi følger samme metode som anvendt i Bosselmann og Gylling (2013). Med udgangspunkt i budgetkalkuler 

for forskellige landbrugsproduktioner udarbejdet af SEGES (www.farmtalonline) samt information 

vedrørende sojaindhold i færdigfoder og tilskudsfoder til hjemmeblandet foder fra henholdsvis Hedegaard 

Agro (Dam, 2020) og Vilomix (Svendgaard, 2020) estimeres indholdet af soja for henholdsvis mælk, deraf ost 

og smør, kyllingekød, svinekød, kalvekød samt bur-, skrabe- og frilandsæg. Budgetkalkulerne er generiske og 

repræsenterer ikke den store variation, der naturligvis er blandt landmænd. Sojaindholdet i forskellige 

fodertyper kan variere i proteinindhold, afhængigt af oprindelsen for den primære råvare, forarbejdning og 

indhold af skaller. Der tages i dette notat ikke hensyn til disse variationer, da de falder inden for de 

usikkerheder, der er ved at tage udgangspunkt i generelle budgetkalkuler. Der kan være stor forskel på de 

enkelte landbrugsbedrifter, både med hensyn til afvigelser i foderplanen anvendt i budgetkalkulerne og 

indhold af soja i både færdigfoder og tilskudsfoder. Især for hjemmeblandet foder kan der være stor forskel 

i sojaandelen i tilskudsfoderet, da denne ofte vil afhænge af proteinindholdet i det hjemmedyrkede korn.  

De nævnte procentsatser for sojaindhold skal ses som gennemsnit og er behæftet med usikkerheder. 

Udregningen af sojaindhold alene baseret på budgetkalkulerne antager en simpel input/output-

produktionsfunkton og inddrager ikke dynamiske effekter eller adfærd blandt landmændene, såsom 

tilpasning af foderplaner ved prisændringer i én type foder. Ved en eventuel omlægning til køb af certificeret 

soja vil foderomkostningen til proteinfoderet stige, hvilket kan motivere et skift til andre typer proteinfoder, 

såsom rapsskrå. Dermed vil sojaandelen i foderet falde. Dette forhold er ikke medtaget i udregningerne i 

dette notat. I det følgende redegøres for metoden og valg af antagelser for hvert enkelt produkt. Alle omtalte 

budgetkalkuler er fra databasen Farmtal Online (FTO), som er en database for aktører med interesse i 

landbrugets forvaltning og udvikling, eksempelvis til rådgivning og budgetlægning (SEGES, n/d). Alle 

budgetkalkuler tager højde for svind og tab, f.eks. døde dyr.  

2.1 Mælk, ost og smør 

Der tages udgangspunkt i budgetkalkulen 2020 for malkekøer, standard race med opdræt, konventionel 

produktion og et gennemsnit af foderplan 1 og 2. Da danske malkekvæg i 2019 opnåede et gennemsnitligt 

ydelsesniveau på 11.032 kg EKM, tages der udgangspunkt i budgetkalkulen med ydelsesniveau på 11.000 

EKM per årsko. Dette indebærer en levering af 10.450 kg mælk EKM med en fedtprocent på 4,2 og et 

proteinindhold på 3,4 procent. Med en vægtfylde på 1,034 kg per liter mælk resulterer dette i 10.146 liter 

mælk. Yderligere 182 kg mælk EKM indgår i samme kalkule som sædmælk til kalve. Foderplan 1 og 2 

indeholder begge kraftfoder, som antages at indeholde 5 procent sojaskrå, småkalvefoder (25 procent 

sojaskrå) og sojaskrå foruden en lang række andre foderstoffer. I alt indgår der 423 kg soja i foderplan 1 og 

398 kg i foderplan 2. Dette er sammenligneligt med Mogensen et al. (2015), som fandt et forbrug på 352 kg 

sojaskrå tørstof (cirka 402 kg sojaskrå med 12,5 procent vand) for en konventionel årsko. Med samme ydelse 
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i begge planer bliver gennemsnittet på omkring 40 gram soja per liter mælk. Ved produktion af 1 kg ost bruges 

mellem 8 og 15 liter mælk, afhængig af typen af ost. Ved fremstilling af 1 kg smør bruges mellem 17 og 26 

liter mælk. Med udgangspunk i informationer på Lurpaks og Arlas hjemmesider regnes her med 10 liter mælk 

per kg ost og 20 liter per kg smør. Der er biprodukter ved begge produktioner, men i udregningerne i dette 

notat tillægges hele sojaforbruget ost og smør.  

2.2 Slagtekyllinger 

Her anvendes budgetkalkulen for konventionelle slagtekyllinger 2020, baseret på 1.030 indsatte kyllinger og 

en salgsproduktion på 2.190 kg ved 1.000 slagtekyllinger. Foderet består af en mindre mængde hvede samt 

fuldfoder med en sojaandel på 25 procent. Det resulterer i et forbrug på 805 kg soja i den samlede 

produktion. Dette inkluderer ikke rugeæghønens foderindtag, som også indeholder en mindre mængde soja.  

2.3 Bur-, skrabe- og frilandsæg 

Der tages udgangspunkt i budgetkalkulerne for henholdsvis buræg, skrabeæg og æg fra fritgående høns, alle 

med foderplaner der består af færdigfoder. Produktionen af æg er angivet i kg, så det antages, at et æg vejer 

60 gram uanset produktionsform. Foderplaner til æglæggere består ofte af tre eller fem faser fra uge 17 til 

18, hvor æglægningen begynder. Der er forskellige sojaandele i foderet i hver fase, men her bruges et 

gennemsnit på 18 procent for alle faser.  I alt indgår der mellem 6,8 og 8,7 kg soja til produktion af 19,9 til 

20,4 kg æg. Hertil lægges hønnikens sojaforbrug indtil æglægningen begynder, men dette er dog et meget 

begrænset forbrug.  

2.4 Fra pattegris til slagtesvin 

Her anvendes tre budgetkalkuler for to typer af foderplaner: færdigfoder og hjemmeblandet foder. Til begge 

foderplaner anvendes budgetkalkulerne for konventionel produktion af henholdsvis søer med fravænnede 

pattegrise, smågrise og slagtesvin. Der er i denne sammenhæng ikke forskel på købte pattegrise og smågrise 

og overførte dyr (fra kombineret produktion). Sojaandelen i færdigfoderet er angivet til 3 procent til drægtige 

søer, 10 procent til diegivende søer, 2 procent i startfoder til pattegrise, 20 procent til smågrise og 10 procent 

til slagtesvin. Sojaandelen i det hjemmeblandede foder er sat til 0 procent i pattegrisefoder, 9 procent til 

drægtige søer, 16 procent til diegivende søer, 15 procent til smågrise og 16 procent til slagtesvin. 

Sojaindholdet i foderet per pattegris, inklusive soens foderindtag og tab, overføres til smågrise, som igen 

overføres til slagtesvin, igen inklusive kasserede dyr. I alt indtager et slagtesvin cirka 31,4 kg soja ved brug af 

færdigfoder og 39,4 kg soja ved brug af hjemmeblandet foder. I begge udregninger er slagtevægten på 86,5 

kg. Baseret på information fra Svendgaard (2020) foregår 57 procent af svineproduktionen med 

hjemmeblandet foder og de resterende 43 procent med færdigfoder. Der anvendes derfor et vægtet 

gennemsnit i dette notat. Til sammenligning fandt Nguyen et al. (2011) et forbrug på 34 kg sojaskrå per 

slagtesvin i en undersøgelse af den mest fodereffektive fjerdedel af de danske svineproducenter.  

2.5 Slagtekalve 

Her anvendes budgetkalkuler for slagtekalve under 10 måneder og slagtekalve over 10 måneder. I begge 

produktioner indgår kalvestartblandinger med et sojaindhold på 25 procent og kalveblandinger med et 

sojaindhold på 6,5 procent. For de unge slagtekalve estimeres sojaforbruget fra dyret er 50 kg og de 

efterfølgende 255 dage indtil en samlet tilvækst på 328 kg og en slagtevægt på 193 kg. For slagtekalve over 

10 måneder er der 320 foderdage indtil en samlet tilvækst på 392 kg og en slagtevægt på 218 kg. 
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Slagtevægten for begge kalve var angivet i tidligere budgetkalkuler. Disse kan være ændret i 2020-

budgetkalkulen, men denne information er ikke tilgængelig. I alt indtager kalvene henholdsvis 114 kg og 142 

kg soja. 

Det er her vigtigt at bemærke, at produktionen af ungtyre, stude, kalve med mere kan foregå med mange 

forskellige foderplaner, hvoraf eksempelvis kødkvæg til opfedning i feedlot ifølge budgetkalkulen indtager 

rapsskrå og ikke sojaskrå. Stude på græs indtager ofte heller ikke soja. Det skal også bemærkes, at 

størstedelen af hakket oksekød laves af malkekvæg, hvor størstedelen af deres indtag af soja i deres levetid 

er indregnet i mælkeproduktionen. Det har ikke været muligt at finde data for andele af den samlede 

produktion af oksekød fordelt på forskellige typer af kvæg of foderplaner. Udregningen af sojaforbrug til 

kalvekød er derfor kun gældende for de to specifikke foderplaner for slagtekalve.  

2.6 Merpriser for certificeret soja 

For soja dyrket i Sydamerika findes der hovedsagligt tre certificeringsordninger: Round Table for Responsible 

Soy (RTRS), som tillader GM-soja, samt ProTerra og økologi, som begge udelukkende omhandler non-GM-

soja (se Hermansen et al., 2012 og Bosselmann & Gylling, 2012). Derudover kan soja produceret i Europa 

certificeres efter standarderne Danube Soy (omkring Donau-floden) og EUROPA Soy, som begge fokuserer 

på GMO-fri soja med fuld sporbarhed til oprindelse, og som kun produceres på områder klassificeret som 

landbrugsjord per 1. januar 2008 (www.donausoja.org). RTRS og Proterra- certificeret soja kan handles på 

forskellige måder: i) som såkaldt segregeret soja, hvor den certificerede soja holdes adskilt fra konventionelt 

dyrket soja fra farm til forbrug; ii) mass-balance, hvor certificeret soja blandes med konventionel soja med 

dokumenteret masse-balance for den certificerede del; og iii) kreditter eller certifikater, hvor et certifikat 

svarer til produktionen af et ton soja. Certifikater muliggør handel med certificeret soja uden krav til adskilte 

forsyningsveje, hvilket er betydeligt billigere end at handle segregeret, certificeret soja. Både RTRS og 

ProTerra opererer med såkaldte regionale certifikater. Modsat blind certificates, hvor køberen ikke 

nødvendigvis ved, hvilken farm certifikatet stammer fra, er regionale certifikater relateret til et specifikt 

område. Såfremt en virksomhed kan kortlægge, hvilket område sojaen i deres produktion eller produkter 

stammer fra, kan virksomheden koncentrere deres køb af certifikater fra netop dette område og dermed 

’komme tættere’ på soja-producenterne uden dog at købe certificeret, segregeret soja direkte fra 

producenten. Arla og den tyske del af Lidl køber (delvist) regionale certifikater (Bligaard, 2020; Brosz, 2020).  

Til at udregne en merpris for brug af certificeret soja i produktionen af ovennævnte animalske produkter 

tages der udgangspunkt i RTRS-certifikater, som handles til omkring 2,5 USD per styk, og ProTerra-certifikater 

til 10 USD per styk. Sidstnævnte ligger på mellem 9,5 og 11 USD (ProTerra, n/d). Det har ikke været muligt at 

finde merpriser for ProTerra- eller RTRS-certificeret og segregeret soja fra reelle handler. Ifølge ProTerras 

administrerende direktør er præmien på omkring 100 USD per ton, men varierer blandt andet med udbud, 

efterspørgsel, hvilken region sojaen er produceret i og logistiske omkostninger (Brosz, 2020). Til 

sammenligning blev non-GM-sojabønner fra Mato Grosso i Brasilien i 2017 handlet til en merpris på 50 USD 

per ton (IDH & IUCN-NL, 2019). Med en dollarkurs på 6,64 DKK (Nationalbanken, d.d.) svarer priserne til 16,6 

DKK per RTRS-certifikat, 66,4 DKK per ProTerra-certifikat og 664 DKK for ProTerra-præmien på den fysiske 

vare. Her antages, at samme merpris lægges til et ton sojaskrå. Derudover refereres her til europæisk 

produceret soja med en præmie for EUROPE-certificering. Europæisk sojaskrå, ADM Bavaria non-GM HP, blev 

i perioden april til november 2019 handlet til omkring 3150 DKK per ton inklusive en EUROPE-præmie på 10 

EUR. Dette var omkring 480 DKK mere per ton end for sojaskrå importeret til Danmark i samme periode ifølge 

http://www.donausoja.org/
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data fra Statistikbanken.dk. Til sammenligning lå priserne på importeret sojaskrå på mellem 2.929 og 2.527 

DKK per ton i perioden 2015 til 2019. I budgetkalkulerne fra FarmtalOnline, som der refereres til i dette notat, 

anvendes en pris på omkring 2.570 DKK per ton sojaskrå i 2019 og 2020. En opgørelse fra 2013 viste, at dansk 

import af økologisk sojaskrå (25.713 tons) hovedsageligt kom fra Kina og Europa. Det har ikke været muligt 

at finde priser for økologisk sojaskrå fra disse lande eller fra Sydamerika.  

De omtalte merpriser for certificeret soja anvendes her til at vise en meromkostning ved brug af certificeret 

soja. Det er vigtigt at påpege, at der er yderligere omkostninger forbundet med køb og brug af certificeret 

soja. For køb af certifikater er disse omkostninger hovedsageligt relateret til administration og rapportering 

til f.eks. RTRS. For certificeret, segregeret soja vil der yderligere være omkostninger til at holde 

produktionslinjer (f.eks. af færdigfoder) adskilt fra konventionelle produktioner, rengøring, eventuel 

produktionsstop ved skift mellem produktioner samt til test af råvarer og produkter. I et ældre studie af Tapia 

et al. (2008) opgøres meromkostningerne for foderstofproducenten til cirka 21 EUR per ton for produktion 

af færdigfoder med 40 procent non-GM-sojaskrå i en produktionslinje, der veksler mellem non-GM- og GM-

produktion. Heraf er de 76 procent merudgifter til indkøb af non-GM-sojaskrå. Samme studier finder 

meromkostninger på 71 EUR per ton for tilskudsfoder bestående af non-GM-sojaskrå på en adskilt 

produktionslinje, hvor cirka 90 procent af meromkostningerne udgøres af ekstraprisen på non-GM-råvaren.   

Foderomkostninger per produceret enhed (enten kg eller styk) eksklusive merudgifter til certificeret soja 

udregnes ligeledes ved brug af budgetkalkulerne.  

3 Resultater og afsluttende bemærkninger 

I tabel 1 angives sojaindholdet i produktionen af en enhed, enten per kg eller per styk, foderomkostninger 

uden merudgifter til certificeret soja og tre niveauer for merpriser på certificeret soja, henholdsvis RTRS-

certifikater, non-GM-soja fra Brasilien og europæisk dyrket og EUROPE-certificeret sojaskrå. Budget-

kalkulerne udregner dækningsbidrag 1. Således svarer de nævnte merudgifter til ekstrabetalingen, som vil 

bibeholde dækningsbidraget, alene baseret på merprisen for sojaen.  

Med en pris på cirka 16,7 DKK per RTRS-certifikat er merudgifterne til sojaindholdet under 1 øre for de fleste 

produkter. For europæisk dyrket soja, EUROPE-certificeret, stiger merudgifterne til sojaindholdet til omkring 

1 øre for et æg, 2 øre for en liter mælk og 40 øre for 1 kg smør. Udgifterne til sojaindholdet i svinekød og 

kalvekød stiger med henholdsvis 20 øre og omkring 30 øre ved en merpris på 480 DKK per ton sojaskrå. Ved 

den højeste merpris anvendt i tabel 1, 667 DKK per ton ProTerra-segregeret soja, stiger udgifterne med 

mellem 1,37 øre (1 buræg) og 53,73 øre (1 kg smør).  

Sammenlignet med resultaterne for 2013 (Bosselmann & Gylling, 2013) er sojaforbruget i udregninger for 

2020, som angivet i tabel 1, lavere. Dette er hovedsageligt et resultat af højere fodereffektivitet snarere end 

ændringer i sojaandelen i foderet. For svinekød er sojaindholdet højere i de nye udregninger, hvilket skyldes, 

at foderplaner for hjemmeblandet foder, som udgør lidt over halvdelen af produktionen, denne gang er 

inkluderet. Udregningerne for 2013 var kun baseret på færdigfoder. Sojaindholdet i æg er denne gang fordelt 

på buræg, skrabeæg og frilandsæg, hvor den tidligere opgørelse var et gennemsnit af de tre. 
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Tabel 1. Sojaindhold i gram per enhed for forskellige animalske produkter baseret på budgetkalkuler  

Produkt 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 stk 1 stk 1 stk 

Mælk Ost1 Smør1 Kylling Svinekød Kalv < 102 Kalv > 102  Buræg Skrabeæg Frilandsæg 

Soja/enhed, g. 40,5 404,6 809,1 367,5 415,6 589,6 651,4 20,6 23,1 25,2 

Foderomkostning/ 

enhed, DKK 1,42   3,37 5,73 14,8 17,52 0,22 0,24 0,26 

Merpriser og -udgifter ved certificeret soja, øre per enhed       
RTRS-certifikat  

(16,6 DKK) 0,07 0,67 1,34 0,61 0,69 0,98 1,08 0,03 0,04 0,04 

ProTerra-certifikat 

(66,4 DKK) 0,27 2,69 5,37 2,44 2,76 3,91 4,33 0,14 0,15 0,17 

Europæisk EUROPE-

soja (480 DKK/ton) 1,94 19,42 38,84 17,64 19,95 28,30 31,27 0,99 1,11 1,21 

ProTerra-segregeret 

præmie  

(667 DKK/ton) 2,69 26,86 53,73 24,40 27,60 39,15 43,25 1,37 1,53 1,67 

1 Til 1 kg ost og smør går henholdsvis 10 og 20 liter mælk. 
2 Kalve under 10 måneder har en slagtevægt på 193 kg, mens kalve over 10 måneder har en slagtevægt på 218 kg.  

Foderomkostninger per enhed er angivet i kroner (DKK), mens merudgifter til certificeret soja er angivet i øre per 
enhed. Merudgifterne inkluderer udelukkende merprisen på råvaren og ikke andre typer af udgifter, såsom 
administration og adskillelse af produktioner med videre. 

Som nævnt indeholder tabel 1 kun udgifter til merprisen for sojaskrå og ikke yderligere omkostninger til 

administration, rapportering til certificeringsorgan (f.eks. påkrævet af RTRS), test af indgående råvarer og 

udgående foderprodukter, eventuelle audits i forbindelse med chain-of-custody-certificering, adskillelse af 

konventionelle og certificerede produktioner og produkter med mere. De samlede omkostninger ud over 

merprisen kendes ikke, men ifølge Tapia et al. (2008) er merprisen på den certificerede råvare den største 

udgift. Da de samlede merudgifter vil ende hos landmanden, må det forventes, at landmanden vil tilpasse 

sin produktion blandt andet ved at reducere mængden af soja til fordel for andre proteinfoderstoffer. 

Derfor skal ovenstående mængder ses som et øvre skøn for indhold af soja. Villigheden blandt 

detailhandlen og forbrugerne, både herhjemme og på eksportmarkeder, til at betale højere priser for 

produkter med certificeret soja vil være afgørende for, om landmanden får meromkostningerne dækket. 

Det er ikke inden for omfanget af dette notat at belyse dette.  
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