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Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 
 

1. Är LRF för GMO? 

Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte negativt 

påverkar människors livskvalitet (LRFs genteknikpolicy, 2010). Rätt producerat kan foder med 

GMO bidra till detta.  

 

2. Varför är LRF för GMO?  

Vi ser gärna fortsätt foderproduktion utan GMO, men konkurrensen från länder som använder 

foder från GMO till sina djur är för stor. Importen har ökat under många år och idag importeras 

cirka 40 procent av grisköttet, fågelköttet och osten vi äter och mer än hälften av nötköttet. Nästan 

all import av kött och ost kommer från djur som har ätit GM-soja och ofta även GM-majs. Den 

svenska GMO-fria och dyrare maten måste tävla mot den billigare importerade GM-maten. Den 

extra kostnaden står bönderna för idag – en kostnad de inte får betalt för när de säljer sina 

produkter. 

 

Vi tycker inte heller att det är vilken teknik som har använts i växtförädlingen som är avgörande, 

utan att resultatet blir en mer hållbar produktion. Därför vill vi ha en certifierad GM-sojaodling.  

 

3. LRF vill ha certifierad soja, vad är det och varför är det bra?  

Vi är än så länge beroende av att kunna ge soja till våra djur som proteinfoder och då vill vi 

kunna ge dem schysst soja. Certifiering innebär att en oberoende kontrollant granskar 

gården och sojaodlingen mot cirka 100 kriterier, till exempel att nationell lag följs när det 

gäller miljö, arbetares villkor, att vissa växtskyddsmedel inte används, att arbetare har 

kunskaper att använda preparaten och att regnskogsmark inte odlas.  

 

Vi vill att all GM-soja ska vara certifierad enligt RTRS, ProTerra eller KRAV. På sojagården är 

det från hållbarhetssynpunkt viktigare att sojaodlingen är certifierad än om sorten är 

genetiskt modifierad eller inte.  Men allra helst vill vi se en ökad svensk och europeisk odling 

och produktion av eget proteinfoder. 

 

4. Varför används soja? 

Sojabönor och sojamjöl är ett bra proteinfoder som passar alla djurslag. Den har en hög halt 

av proteiner och innehåller de essentiella aminosyror som alla däggdjur behöver. Soja odlas 

inte i Sverige och måste importeras.  

 

5. Hur mycket av sojan i världen är genmodifierad? 

79 %. 

 

 



6. Vad är närproducerat proteinfoder och varför är det bra? 

Närproducerat proteinfoder produceras eller odlas i Sverige eller norra Europa. De viktigaste 

är presskakor från oljeväxter, ärter och åkerbönor samt drank från etanolproduktionen. 

Fördelen är korta transporter och att man följer de miljö- och arbetsmiljöregler som gäller i 

Sverige och EU. Klimatpåverkan är ofta betydligt lägre med närproducerade proteinfoder. 

 

7. Hur kommer förtroendet för svensk mat påverkas om GMO släpps fritt? 

Det som diskuteras är GM-soja i djurfoder. Helst ser LRF att foderindustrin kan ta fram foder 

både med och utan GM-soja så att kunden kan välja. Det viktigaste är att all soja som 

används till våra djur kommer från certifierad sojaodling.  

Om GM-soja används kommer det att kosta mindre att föda upp djuren.  Då kommer den 

svenska maten att bli billigare, men samtidigt ha kvar alla andra mervärden som till exempel 

lägst antibiotikaanvändning i hela EU, salmonellafritt kött och ägg, bra djuromsorg och låga 

klimatutsläpp. Vi hoppas att konsumenterna ska tycka att det är positivt.  

 

8. Varför vill LRF införa något som inte konsumenterna vill ha? 

Vi vet att många konsumenter är negativa till GMO. Samtidigt ökar konsumtionen av 

importerad mat – mat från djur som är uppfödda på GM-soja och GM-majs. Så i praktiken 

verkar det som om konsumenten inte bryr sig om GMO. Om konsumenterna vill ha mat från 

djur som inte äter foder med GMO, så ska de först och främst sluta köpa importerad mat. 

Idag importeras mer än hälften av nötköttet och ca 40 procent av griskött, fågelkött och 

osten som vi äter i Sverige. Dessa djur har oftast ätit foder med GMO. Dessutom måste 

konsumenten vara beredd att betala lite mer för den svenska GMO-fria maten.  

 

9. Varför vill LRF förstöra ryktet för svensk mat genom att tillåta GM-soja? 

Det vill vi absolut inte göra. LRF kommer att ha en bred dialog om certifiering och kostnader 

för GMO-frihet. Vi bedömer att konsumenter sätter stort värde på alla andra fördelar som 

svensk djurhållning har och att mer svenska produkter kan finnas på marknaden om 

foderkostnaderna blir lite lägre.  

 

10. Varför utvecklar inte LRF svensk matkvalitet istället för att tillåta GMO?  

Konsumenter har olika preferenser. En del vill ha billig mat och en del vill ha mat som 

producerats på ett klimatsmart sätt och med stor hänsyn till djuren. För att tillfredsställa hela 

marknaden arbetar vi med att ta fram flera olika typer av produkter som ska passa olika 

kunder. Det kan till exempel vara lokalt producerad mat, ekologisk mat, naturbeteskött eller 

rapsgris. All djurhållning ska följa lagstiftningen, men att föda upp djur med högre kvalitet om 

kunden ändå väljer utländska produkter, blir i längden orimligt för svenska bönder. 

 

11. Varför ska man fortsätta köpa svenskt om de svenska djuren också får foder med GMO? 

Om det går som LRF önskar ska kunden kunna välja mellan produkter från djur som ätit foder 

med GMO och från djur som inte har gjort det. Man får då betala lite mer för produkter från 

djur som inte har ätit GMO. Alla andra mervärden som finns med svensk mat, till exempel 

lägst antibiotika-användning i hela EU, salmonellafritt kött och ägg, bästa djuromsorgen, 

lägsta klimatutsläppen, finns fortfarande kvar. Vill man vara säker på att maten kommer från 

djur som inte ätit foder med GMO kan man alltid köpa ekologiskt eller Svenskt Sigill-märkt. 



 

12. Är LRF köpt av Monsanto?  

Nej. Vi är emot de stora multinationella bolagens dominans på marknaden och i forskningen 

och tycker att det är orimligt att de kan ta patent på levande material på som samma sätt 

som på maskiner. Därför jobbar vi för att politiken och lagstiftningen ska ändras så att 

universitet och små och stora företag ska kunna konkurrera om forskning och marknad med 

nya sorter. 

 

13. I USA där GMO har odlats några decennier på samma arealer är bi och humlor, insekter och 

fåglar nästan helt utrotade. Vad tycker LRF om det?  

Ett jordbruk som inte tillåter mångfald i landskapet eller använder växtskyddsmedel på 

sådant sätt att insekter och fåglar slås ut är helt uppenbart inte hållbart. Det som avgör ett 

jordbruks hållbarhet är odlingsstrategin, vilka växtskyddsmedel som väljs och hur de 

hanteras. GMO som medför en risk för miljön får inte odlas i vare sig Sverige eller andra delar 

av EU. Och det är sortens egenskap som avgör, inte vilken teknik som har använts vid 

växtförädlingen. 

 

14. De flesta GMO-växter bidrar till ökad resistens mot antibiotika, som redan är ett stort 

problem inte minst inom sjukvården, då de innehåller en antibiotikagen. Hur ser LRF på 

det? 

Många års forskning har visat att det är nästan omöjligt att föra över den resistensgen som 

används som markör i en del GMO-sorter. Denna risk på någon miljondels procent är 

betydelselös jämfört antibiotikaanvändningen där svensk djurhållning har en mycket låg 

användning jämfört med de flesta andra länder. 

 

15. Vilka hälsorisker finns för djur som äter GMO? 

Oron för att djuren skulle ta skada av foder med GMO har tidigare varit ett av skälen till att 

LRF och livsmedelsbranschen valt bort GM-soja. Idag har många miljarder djur fått foder med 

GMO och både djurägare, myndigheter och konsumenter är nöjda. Denna erfarenhet tyder 

på att GMO inte innebär någon risk för djuren.  

 

16. Vilka hälsorisker finns det för människor som äter kött eller dricker mjölk från djur som har 

ätit GMO? 

Möjliga hälsorisker undersöks alltid av myndigheterna innan en GMO-sort blir godkänd för 

användning som foder eller livsmedel. Godkända sorter innebär ingen risk, vare sig för djur 

eller människor.  

17. Hur mycket mer kostar det att använda GMO-fri soja jämfört med GM-soja?  
Merkostnaden för GMO-fri soja har ökat markant de senaste åren. 2007 var den cirka 10 
dollar per ton och 2013 var den cirka 75 dollar. 2014 förväntas den ligga på 110-130 dollar 
per ton. Orsaken är att GMO-fri soja utgör en allt mindre andel av den soja som odlas och att 
det är dyrare att hålla isär den GMO-fria sojan från annan soja i foderfabriker och vid 
transport. 
 
Som exempel, så kostar det 45 kr mer per gris för en grisbonde att använda GMO-fri soja 
jämfört med att använda GM-soja. För en gård med 300 suggor blir det en merkostnad på 
300 000 kronor per år.  



18. Varför finns det ingen märkning av GMO-fri mat som kött, mjölk och ägg? 
Därför att det inte går att hitta någon skillnad mellan kött, mjölk och ägg från djur som har 
ätit GMO-foder, och kött, mjölk och ägg från djur som inte har ätit GMO-foder. 
Slutprodukten är alltid GMO-fri.  
 

19. Vad ska jag köpa om jag vill ha mat från djur som inte ätit GMO-foder? 
Du ska köpa svenskt. Idag finns det inget GMO-foder i den svenska produktionen. Ladda ner 
LRFs Bondepåköpet-app. Med den scannar du matvarorna direkt i affären och får svar på om 
innehållet är svenskt eller inte. http://bondepakopet.se/. När det gäller nöt- och griskött – 
kolla efter Svenskt Kött-märket. För kyckling och kalkon gäller märket med den Gula pippin. 
Svenska mejeriprodukter från Arla är märkta med den röda Arla-kon och ostarna Herrgård, 
Präst, Grevé och Svecia innehåller garanterat svensk mjölkråvara 
 

20. Folk vet inte om att svenska djur inte äter GMO-foder. Varför har ni inte berättat det? 
Det finns ingen lag i Sverige som säger att lantbruksdjur inte får utfodras med GMO-foder. 
Det är ett branschbeslut. De flesta branschorganisationer som Svensk Fågel, Svenska Ägg och 
LRF Mjölk är också tydliga i sin kommunikation med att produkterna kommer från djur som 
är uppfödda på helt på GMO-fritt foder. Men osäkerheten vad det gäller tillgången på GMO-
fritt foder på marknaden har ibland gjort det svårt för branscherna att marknadsföra GMO-
friheten som ett långsiktigt svenskt mervärde.  
 

21. Vad kan jag som konsument göra för att påverka i GMO-frågan? 
När det gäller en GMO-märkning för kött, mjölk och ägg, ska du vända dig till 
Livsmedelsverket. Om det gäller utsäde eller foder ska du kontakta Jordbruksverket. 
 

22. Får svenska mjölkkor GMO-foder? 
Det är upp till varje mejeriföretag att besluta om man vill tillåta utfodring med GMO-fritt 
foder eller inte.  Mejeribranschen har också tagit beslut om att den sojasom ges till svenska 
mjölkkor ska vara certifierad RTRS/ProTerra från och med år 2015. 
 

23. Kan spår från GMO-foder finnas i mjölken? 
Det har gjorts utfodringsförsök där kor fått GMO-foder och i dessa har man inte kunnat spåra 
något i mjölken. 
 

24. Måste mjölk från kor som utfodrats med GMO-foder märkas? 
Nej. Inte heller kött från kor som ätit GMO-foder behöver märkas. 
 

25. Mår korna dåligt av att äta GMO-foder? 
Nej, inte enligt nuvarande kunskap. Det finns inget som i dag tyder på att djuren skulle må 
dåligt av att äta en växt som genmodifierats för att till exempel tåla ett bekämpningsmedel 
eller en skadeinsekt. I godkännandeproceduren av genmodifierat foder ingår en riskvärdering 
då man bland annat bedömer risker för djurens hälsa. 
 

 

http://bondepakopet.se/


 

 

 

Allmänt om GMO 
 

1. Vad är GMO? 

Genmodifierade organismer (GMO) är organismer där arvsmassan har förändrats på ett sätt 

som inte sker genom naturlig korsning. Tekniken som används kallas genteknik och den 

tillåter att enstaka gener flyttas mellan organismer. Genmodifierade mikroorganismer 

förkortas ibland med GMM. Genmodifierad soja kallas ofta för GM-soja. 

 

2. Varför finns det särskild lagstiftning för GMO-livsmedel? 

För att skydda människors och djurs hälsa. Livsmedel och foder som består av, innehåller 

eller har framställts av genetiskt modifierade organismer ska genomgå en 

säkerhetsbedömning. Lagstiftningen innebär också att dessa livsmedel ska märkas. EU har 

världens hårdaste lagstiftning kring genetiskt modifierade organismer, GMO. Det ska 

garantera att endast säkra genetiskt modifierade livsmedel släpps ut på marknaden. Innan 

ett livsmedel godkänns gör Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, en 

riskbedömning av det. För att till exempel genetiskt modifierad majs ska godkännas måste 

experterna bedöma att den är lika säker att äta som annan majs.  

3. Vilken myndighet är ansvarig för GMO-verksamhet i Sverige? 
I Sverige är nio olika myndigheter ansvariga för olika områden inom GMO-verksamheten: 
Gentekniknämnden, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Skogsstyrelsen. Mer 
information om de olika myndigheternas ansvar finns på www.gmo.nu. 

 
4. Hur kan man som konsument påverka vilka GMO-grödor som tillåts i EU? 

När Efsa är klar med sitt utlåtande publiceras detta på EU-kommissionens webbplats. 
Därefter har vem som helst möjlighet att inom 30 dagar lämna synpunkter på Efsas 
utlåtande. Synpunkterna skickas direkt till EU-kommissionen. Även om formuläret är på 
engelska går det bra att skriva sina synpunkter på svenska. Läs mer via www.efsa.europa.eu. 

 
5. Hur vet man att ett livsmedel innehåller GMO? 

Alla livsmedel som består av eller innehåller GMO ska märkas. Livsmedel som framställts från 
GMO, till exempel oljor, men som inte innehåller protein eller DNA måste också märkas. 
Kött, mjölk och ägg från djur som utfodrats med GMO-foder behöver inte märkas. Om en 
oavsiktlig eller tekniskt oundviklig inblandning av GMO har skett och den är mindre än 0,9 
procent behöver livsmedlet inte märkas. 

 
6. Vad gäller för ekologiska livsmedel och foder? 

GMO och produkter som framställts av eller med GMO får inte användas som livsmedel, 
foder, processtekniska hjälpmedel, växtskyddsmedel, gödselmedel, jordförbättringsmedel, 
frön, vegetativt förökningsmaterial, mikroorganismer och djur i ekologisk produktion. 

 



7. Hur analyseras GMO i livsmedel och foder? 
Man analyserar om det finns DNA (arvsmassa) eller protein från GMOn i livsmedlet eller 
fodret. Då varken DNA eller protein finns närvarande går det inte att analysera om livsmedlet 
består av eller härstammar från GMO. I dessa fall förlitar man sig på dokumentation från sin 
leverantör. 

 
8. Odlas GMO-grödor i Sverige? 

År 2010 blev stärkelsepotatisen Amflora godkänd för odling inom EU. Det är en potatis som 
man ska utvinna stärkelse från som sedan ska användas i industrin. Det planeras för 
utsädesodling av denna potatis i Sverige. Dessutom förekommer försöksodlingar av andra 
GMO-grödor. Var dessa utförs och vilka grödor som odlas kan man läsa om på 
Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se. GMO-grödorna från försöksodlingarna 
får inte användas som livsmedel eller foder. 
 

9. Vad gäller inom Svenskt Sigill? 
Svenskt Sigill-märket och certifiering enligt standarden IP Sigill garanterar att GMO inte 
används i växtodling eller som foder till djur. 

 


