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Abstract 

The soybean has become one of the world's largest agricultural commodities, with growth in 

soybean production being driven by two prime demands, animal feed and food products. The 

purpose of this report is to analyze the role of the soybean in the world and study its consumption 

in order to make a projection of future demand. The report is based on literature and data from 

previous studies and public databases, and the main way of analyzing the role of soybean 

production is through valuation of the ecosystem services lost in conversion to cropland. 

Argentina, Brazil and the USA are the main producers of soybean, and as such they were the 

focus of the production segment. In all these countries the conversion rate of natural ecosystems 

was found to be high, with losses of ecosystem services as a result. Demand showed steady 

growth and the projection indicated that it would continue to grow, creating the question of 

where to convert natural habitat to new cropland. The result shows there is a lack of such suitable 

land, and hence a reduced demand is the only viable solution. As animal feed is the main driver 

of demand, the conclusion is that the main way of reducing demand is to change our eating 

habits and reducing animal products in our diets. 

Sammanfattning  

Syftet med denna rapport är att analysera sojans roll i världen. Detta genom att redogöra för hur 

produktionen ser ut och vilka ekologiska konsekvenser denna medför. Vidare har konsumtion 

och konsumtionstrender studerats för att slutligen ta fram en trolig framtidsprognos. Studien 

utgår ifrån två användningsområden; djurfoder och mänsklig konsumtion, samt de tre främsta 

produktionsländerna; Brasilien, Argentina och USA.  

Rapporten är en litteraturstudie och grundar sig i resultat från tidigare gjorda undersökningar, 

studier och artiklar. Syftet har besvarats genom ekonomiska värderingar av påverkade ekosystem 

och dess ekosystemtjänster till förmån för produktionen av sojabönan. Vidare har data från 

officiella databaser insamlats för att redogöra för den historiska och nutida konsumtionen av 

sojabönor och påvisa en stigande trend kring konsumtionen världen över, som inte visar några 

tecken i dagsläget att stagnera. 

Resultat visar på en ökad global efterfråga av sojabönan som till största del grundar sig i en ökad 

levnadsstandard och där av förändrade kostvanor. Det blir allt vanligare att inkludera kött och 
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andra animaliska produkter i den mänskliga kosten vilket leder till en ökad efterfrågan på 

djurfoder och följaktligen konsumtionen av sojabönan.  

Det har konstaterats att de olika ekosystemen har varierande ekonomiskt värde i de olika 

länderna. Några av de som är värderade högst är våtmarkerna i Brasilien och USA samt 

Amazonas regnskog. Baserat på detta konstateras att det skulle vara fördelaktigt att odla upp de 

ekosystem som ger mindre ekosystemtjänster till samhället, men det är problematiskt då de i 

många fall redan exploaterats till mycket stor andel. Detta leder till att marginella områden måste 

konverteras för fortsatt expansion, med större risker för både ekosystem och jordbrukare, 

alternativt att de högre värderade ekosystemen kommer konverteras i större utsträckning.  

Att bemöta den ökade efterfrågan av sojabönan anses därför problematisk, i synnerhet på grund 

av dess stora omfattning. Det enda hållbara alternativet på lång sikt måste därför bli att minska 

behovet. Detta innebär att världens konsumtionsmönster måste ändras så att den genomsyras av 

mer hållbart tänkande och att kosten är mer baserat mer på vegetabiliska produkter. 

 

  



   
 

  
 

7 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Värdet av den globala jordbrukshandeln ökade med 228% mellan 1991 och 2010. Den kraftiga 

tillväxten innebär ökade arealer åkermark som i sin tur medför diverse konsekvenser på miljön 

(Hagbardsson & Lukkarinen, 2012). Under senare årtionden har jordbruket medfört stora 

lanskapsförändringar som inte minst påverkat livsmiljöer för djur och växter kraftigt. 

Utvecklingen går mot ett allt mer enformigt landskap i och med att många biotoper förloras i 

förmån till åkermark. Detta innebär en förlust av många ekosystem och dess ekosystemtjänster 

(Brady et al., 2017). De största jordbruksexportörerna är i dagsläget USA och Brasilien där 

sojabönor, vete, griskött och nötkött är de största jordbruksprodukterna (Hagbardsson & 

Lukkarinen, 2012). Vidare var den värdemässigt största jordbruksprodukten år 2010 sojabönan, 

där USA, Brasilien och Argentina tillsammans stod för 90% av den totala exporten.  

Sojabönan, Glycine Max, är idag en av världens viktigaste baljväxter med ett flertal 

användningsområden inom djurfoder, livsmedel och industri. De världsledande länderna när det 

kommer till produktion av sojabönor är USA, Brasilien och Argentina, som tillsammans står för 

över 80% av all världens produktion. Själva sojabönan består av 40% protein och 20% olja och 

är en bra näringskälla för människor såväl som djur (Chang, Lee & Hungria, 2015). 

Beroende på var i världen så används sojabönan till olika typer av produkter. Världsdelarna som 

konsumerar mest sojabönsprodukter är Asien, Europa och Nordamerika (Dei, 2011). Den främsta 

konsumtionen är djurfoder, på ca 75% av total sojabönskonsumtion (World Wide Fund [WWF], 

2014). I Asien är dessutom produkter som tofu, sojamjölk och sojasås vanligt. I USA används 

främst sojabönsoljan till ätbara oljeprodukter som matlagningsolja, margarin och majonnäs. I 

Sydamerika används sojabönan till, förutom oljebaserade produkter, sojamjölk och soppor. Som 

djurfoder är sojabönan rik på protein och inom industri finns användningsområden såsom 

biobränslen, sojabaserade smörjmedel och sojabaserat bläck (Chang, Lee & Hungria, 2015). 

Sojaodlingarna och utökningen av sojaindustrin växer varje dag och bekymmer om huruvida 

odling av soja verkligen är bra för miljön har lyfts. Enligt Fearnside så är sojabönan en av de 

sämre grödorna att odla med avseende på landförstörelse. Detta på grund av att den är väldigt 

krävande för odlingsmarken och dessutom ger incitament för att satsa mer på infrastruktur och 

diverse projekt som kan skada naturliga habitat över stora områden. Detta är en stor fråga och ett 
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problem i bland annat Brasilien där de ständigt koverterar skog för att få mer odlingsmark 

(Fearnside, 2001). I dagsläget är mer än 30% av deras landyta uppodlad och under 40 år har 18% 

av skogen i amazonasregionen konverterats till odlingsmarker, detsamma gäller för stora delar av 

närliggande skogar. Detta är dessutom något som beräknas att intensifieras under de närmsta 

åren (Garrett & Rausch, 2016).  

1.2 Syfte 

Målsättningen med rapporten är att analysera sojans roll i världen utifrån två 

användningsområden, djurfoder respektive mänsklig konsumtion. För att göra detta ska den 

ekologiska påverkan från produktionen presenteras för de tre främsta produktionsländerna; USA, 

Brasilien och Argentina, som gemensamt står för ca 80% av den globala produktionen. 

Rapporten ska redogöra för hur delar av en generell produktion ser ut samt innehålla en 

utvärdering av de ekologiska påverkningarna som produktionen har på berörda biotoper, med 

fokus på hur produktionen påverkar ekosystemtjänster och vilket värde dessa ekosystemtjänster 

har. 

Vidare kommer även analysen att lägga fokus på hur konsumtionen och konsumtionstrenderna 

av soja ser ut för samtliga av toppkonsumenterna; Kina, USA, EU-28, Brasilien och Argentina, 

samt på vilket sätt sojan konsumeras. Utifrån dessa analyser samt med stöd av andra prognoser 

kommer en framtidsprognos att göras för den globala sojakonsumtionen. 

2. Metod 

Denna rapport är en litteraturstudie som grundar sig i resultat från tidigare gjorda undersökningar 

och rapporter. Dessa har sammanställts för att besvara de frågor som denna rapport syftar till att 

undersöka. Samtliga källor har behandlats kritiskt med avseende på författare, tidshorisont och 

eventuell subjektivitet. Vidare har litteraturkällor kompletterats med en del elektroniska 

webbsidor vid tillfällen då information varit bristfällig. De elektroniska källorna har dock 

använts restriktivt och undviks i största möjliga utsträckning.  

2.1 Avgränsningar  

Då denna studie är både resurs och tidsbegränsad har en del avgränsningar behövts göras. 

Avgränsningarna har delats upp i olika områden och sedan dragits utifrån de som anses mest 
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relevant i sammanhanget. För vidare motivering gällande respektive avgränsning och område se 

nedan.  

2.1.1 Konsumtion  

Sojabönor och sojabaserade produkter konsumeras dagligen över hela världen. De största 

konsumenterna av sojabaserade produkter och toppas av Kina, USA, Brasilien, Argentina samt 

regionen EU-28 (United States Department of Agriculture [USDA], 2018). I figuren är det 

tydligt att dessa fyra länder tillsammans med EU-28 konsumerar mer än vad övriga länder och 

regioner gör. På grund av den högre konsumtionen bland toppkonsumenterna anses det mer 

intressant och aktuellt att analysera dessa ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Som 

komplement ska däremot även generella och världsomfattande analyser dras för att även 

inkludera mindre konsumerande länder och regioner. 

 

Figur 1. Konsumtion av sojabönan i världen 

 

2.1.2 Användningsområden  

Sojabönan har tre främst tre olika användningsområden. Dessa är som ingrediens i djurfoder, 

olika typer av produkter för mänsklig konsumtion och inom industri. Det största 

användningsområdet är som ingrediens i djurfoder dit 75% av all sojakonsumtion går (WWF, 

2014). Till biobränslen går 2% av all världens sojakonsumtion och resterande går huvudsakligen 
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till mänsklig konsumtion (WWF, 2014). Den direkta mänskliga konsumtionen tillsammans med 

en indirekt mänsklig konsumtion i form av animaliska produkter har således den största påverkan 

på efterfrågan av sojabönan och anses som mest intressant och relevant för hur produktionen och 

konsumtionen ser ut i världen. 

När det kommer till insamling av data kommer däremot inte denna avgränsning användas utan 

hänsyn tas endast till totala mängder av producerat, exporterat och importerat soja. Själva 

användningsområdet anses inte relevant för att få övergripande bild över historiska och rådande 

konsumtionstrender. Däremot kommer användningsområdenas roll som bakomliggande faktorer 

till konsumtionstrender att kommenteras. 

2.1.3 Bearbetning   

Av sojabönans totala utsläpp så kan bearbetning av sojabönan ses som en väldigt liten del av 

dess miljöpåverkan. Detta är något som Marijke Meul et al. (2012) konstaterar i deras artikel 

som analyserar olika sädesslag och deras utsläppsbidrag när de används som djurfoder. I Tabell 1 

nedan presenteras siffror som tydligt visar att bearbetning bidrar minimalt till sojabönans 

utsläpp. Detta gäller bearbetningen till djurfoder och då över 85% av sojabönorna bearbetas till 

mjöl och olja, där mjölet till största del går till djurfoder/soja mjöl så kan tabellen anses ge en 

rättvis bild av förhållandet överlag (Lee, Tran, Hansen & Ash, 2016). Noterbart är också att detta 

är omräknat i koldioxidekvivalenter vilket betyder att alla växthusgaser är inräknade och vägda 

rättvist mot varandra. På grund av detta så har vi i denna rapport valt att inte titta djupare på 

bearbetningen av sojabönan utan istället på de andra delarna av produktionen.   

 

Tabell 1. Utsläpp koldioxidekvivalenter för olika sädesslag som foder. CFP (kg CO2-eq t−1)      

 Odling Bearbetning Totalt 

Sojaböna 332 10 442 

Majs 368 10 378 

Vete 420 10 430 
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2.1.4 Produktion   

Produktionen av sojabönan har pågått i tusentals år, främst i tempererade ekologier. Odlingen av 

sojabönan började i Asien, främst Kina och har med tiden nått både Nord- och Latinamerika 

(Encyclopedia Britannica, 2019). På grund av en ökad efterfrågan och med hjälp av 

produktutvecklare har världsproduktionen av sojabönan ökat markant senaste 20 åren. År 1999 

producerades 155.1 miljoner ton, år 2017 låg samma värde på 340,9 ton (Soystats, 2018).  Idag 

utgör produktionen av sojabönan 53% av den globala oljefröproduktionen och utgör därmed den 

största andelen av oljefröproduktionen. Andra oljefrön är rapsfrön, bomull och jordnötter som 

bidrar med 15, 10 och 9% till den globala produktionen. Vidare har den globala produktionen av 

sojabönan ökat med över 5% årligen under det senaste årtiondet. USA är i dagsläget 

världsledande när det kommer till produktionen av sojabönan och står för ca 35% av den globala 

produktionen, tätt följt av Brasilien och Argentina som står för 28 och 18% respektive (Food and 

Agriculture Organization in the United Nations Statistics [FAOSTAT], 2016). Resterande 19% 

av den globala produktionen toppas av Indien och Kina som står för 4 % vardera. I och med att 

en stor majoritet, 80 %, av sojabönans produktion utgörs av de 3 största producenterna, relativt 

jämt fördelat, är det dessa denna rapport kommer att behandla. 
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3. Resultat  

3.1 Produktion   

3.1.1 Sojabönsvarianter 

En viktig del av produktionen är att välja rätt sojabönsvariant för rätt geografiska odlingsplats. 

Olika sojabönsvarianter kan klassificeras på olika sätt och i dagsläget finns ingen global 

klassifikation (Han et al., 2014). Det vanligaste är dock att gruppera de olika varianterna utifrån 

mognadsgrad men även här finns det olika sätt att göra det på. I Nordamerika utgår man 

exempelvis från en 13-gradig skala baserad på latitudanpassning, i Kina är det och andra sidan 

vanligare att utgå från en 12-gradig skala baserad på miljö och planteringsmönster.  

Viktigt att veta är dock att olika mognadsstadium inte bara påverkar den totala tillväxtperioden 

utan även vegetativa och reproduktiva faser som i sin tur är beroende av specifika 

vädertemperaturer och en viss mängd ljustillgång. Vidare är mognaden kontrollerad av ett flertal 

loci och gener som alla har olika effekter på sojabönan i sin helhet. Dessa kan exempelvis 

påverka skördpotential, sjukdoms- och skadedjursresistens, tolerans för järnbrist, längd samt 

mängd protein och olja i sojabönan.   

Varje variant av sojabönan har en maximal potentiell skörd som är genetisk förutbestämd. Denna 

uppnås dock endast då både skötsel och klimat är optimala, vilket sällan är fallet (Iowa State 

University, 2019). Vidare kan olika varianter vara mer eller mindre bra på att anpassa sig till 

miljöförändringar. Detta resulterar i att den slutgiltiga skörden kan variera relativt kraftigt år till 

år beroende på plats, sojabönsvariant och väder.   

3.1.2 Odlingsmark  

Sojabönan kan generellt sätt växa på många olika typer av marker, men optimalt är torkade 

lerjordar som är rika på näringsämnen. Blöta lerjordar kan leda till svårigheter gällande 

plantering och primär uppkomst, när de väl etablerat sig är sojabönan dock bra på att anpassa sig. 

En alltför fertil och fuktig jord kan dock leda till att grödans stam böjs nära marken vilket gör de 

svåra att skörda. Sandiga och grusiga jordar, som tenderar att vara torra under växtperioden, är 

minst passande för sojabönan. Jordens PH-värde rekommenderas att ligga över 6.0. Alltför sura 

jordar riskerar minskad skörd och sämre kvävefixering.  
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Innan odlingen av sojabönan kan marken väljas att bearbetas genom olika typer av 

bearbetningsmetoder (O.West & Marland, 2002).  Bearbetningsprocessen är en mekanisk 

manipulation av jorden med syfte att gynna produktionen av en specifik gröda, i detta fall 

sojabönan. Bearbetningen innebära hantering av tidigare odlingsrester, inbäddning av 

gödningsmedel, bidrar till en minskad sjukdomsrisk och således skapandet av den ideala 

såbädden. Vilken typ av bearbetning som genomförs beror på jordtyp och mängd grödorester.   

Studier visar på att de konventionella bearbetningsmetoderna leder till sämre kolsekvensering, 

minskad mängd organiskt material och långsiktigt sämre jordkvalité i den berörda marken 

(Kumar et al., 2010). På senare år har därför en mildare bearbetningsmetod blivit allt vanligare. I 

och med utvecklingen av diverse odlingsverktyg kan bearbetningen göras mindre intensive och 

samtidigt tillhandahålla samma slutgiltiga skörd med ett minskat antal negativa konsekvenser på 

markens egenskaper.  

3.1.3 Seeding rate och Radarrangering  

Seeding rate likväl som odlingens radavstånd har påverkan på den slutgiltiga skörden. Seeding 

rate definieras som antalet frön som bör planteras per hektar för att försäkra sig om maximal 

skörd, vidare benämnt som frödensitet (Houck, 2019). Sojabönan utmärker sig i detta avseende 

med att inte påverkas alltför mycket av frödensiteten. En studie gjord i mellanvästra USA 

undersökte skörden vid sex olika såddhastigheter. Resultat visade på att medelskörden var som 

störst vid en såddhastighet på 101 000 frön/hektar men att skörden vid 61 000 respektive 71 000 

frön/hektar inte minskade mer än 1,3% (Pioneer, 2019). Detta medför att den optimala 

ekonomiska vinsten vid odling av sojabönan inte nödvändigtvis sammanfaller med den 

rekommenderade såddhastigheten. En annan omfattade studie gjord i South Dakota, USA visar 

på liknande resultat (Nleya, Schutte, 2018). Den maximala skörden utvanns vid en såddhastighet 

på 506 000 frön/hektar medan en halverad såddhastighet endast minskade skörden med 1,5%.  

Istället visar studier på att radavståndet vid sojabönans odling har betydligt större påverkan på 

den slutgiltiga kvantitativa skörden.  Den ovannämnda studien gjord i South Dakota, USA 

undersökte även effekten av två olika radavstånd, 19 respektive 79 cm (Nleya, Schutte, 2018). 

Resultatet visar tydligt på att ett radavstånd på 19 cm genererar en bättre skörd med en maximal 

förbättring på 10%. En annan studie gjord i Illinois, USA år 2017 visar på att tvillingplantering, 
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med längre radavstånd är det optimala arrangemanget för en stor skörd (Monsanto Learning 

Center, 2017).  

Värt att nämna är dock att det radavstånd som genererar den maximala skörden inte tar hänsyn 

till sämre luftcirkulation och risk för sjukdomar och skadedjur- något som smalare radavstånd 

tenderar att generera (Grubinger, 1998). Vidare förhåller sig det rekommenderade avstånden inte 

heller till skördetid på året eller tillgänglig utrustning. Än så länge finns inga tydliga resultat på 

interaktionen mellan radavståndet och såddhastigheten i förhållande till den slutgiltiga skörden.   

3.1.4 Näringsämnen  

Odling av sojabönan kräver inte nödvändigtvis gödsling, då de näringsämnen som krävs oftast 

redan finns i jorden (Iowa State University, 2019). Istället rekommenderas tillsatser endast vid 

indikationer att det råder brist på ett specifikt ämne. De tre viktigaste näringsämnena är kväve 

(N), fosfor (P) och kalium (K) och kallas för de essentiella näringsämnena. Vidare är även 

mangan (Mn), kalcium (Ca), magnesium (Mg), järn (Fe), zink (Zn) och koppar (Cu) viktiga, men 

behöves generellt sätt i mindre koncentrationer och är endast begränsade i vissa miljöer.  

3.1.4.1 Kväve (N)  

Eftersom sojabönan innehåller höga halter protein kräver den stora mängder kväve vid odlingen 

(Iowa State University, 2019). Kvävet kan generellt sätt tillhandahållas på två sätt. Det första är 

genom upptag från jorden och denna källa kan tillfredsställa upp till 50% av det totala behovet. 

Denna process är mindre energikrävande och är därför förstahandsvalet. Det andra alternativet är 

genom kvävefixering, en process som kan genomföras av samtliga i legumefamiljen, däribland 

sojabönan. Fixeringen innebär att kvävgas kan absorberas från atmosfären och genom kemiska 

reaktioner bilda ammoniak som kan vara av nytta för plantan. Omvandlingen sker i sojabönans 

rötter genom noduler. Dessa noduler bildas tidigt under odlingsprocessen med hjälp av 

interaktion med jordbakterien Bradyrhizobia japonicum.  

Studier gjorda i USA visar på att tillsatser av kväve under planteringen inte förbättrar skörden 

utan resulterar endast i en hämmad produktion av noduler (Iowa State University, 2019). För 

höga halter kväve i jorden minskar nämligen halten Bradyrhizobia japonicum och hämmar 

således bildandet av noduler. Detta leder till minskad kvävefixeringen och därmed öka 

efterfrågan på kvävet i jorden vilket senare kan leda till kvävebrist. Tillsatser av ämnen 

innehållande Bradyrhizobia japonicum kan då vara fördelaktigt.   
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Istället rekommenderas tillsatser av kväve senare i odlingsprocesser, då bönskidan bildas. Exakt 

applikationsdatum är dock inte fast ställt utan det beror på plats och aktuella förhållanden 

(Torbert, Weaver, Wood, 1993). Med tanke på priset av kväve-gödningsmedel är det, ur ett 

ekonomiskt perspektiv, ändå riskabelt att mekaniskt applicera tillsatser av kväve. Tecken på 

kvävebrist identifieras genom gulaktighet eller kloros i de lägre grenverken och kan hämma 

tillväxten (Iowa State University, 2019).  

3.1.4.2 Fosfor (P)   

Låga fosforhalter kan hämma tillväxten och produktionen av sojabönan avsevärt. 

Rekommenderad halt för maximal skörd ligger mellan 15 och 30 ppm. Vid tillfällen då 

fosforbrist råder kan antingen mindre fosforkrävande sojabönsvarianter utvecklas eller 

mekaniska tillsatser av fosfor i jorden göras (Wang, Yan & Liao, 2010). Studier visar även på en 

symbioseffekt mellan fosfor och kväve, troligen på grund av att fosfor främjar bildandet av 

noduler i rötterna vilket bidrar till ökad kvävefixering (Wang, Yan, Liao, 2010). 

En kanadensisk studie skriven av Lovell (2016) visar dock på att fosfor-gödningsmedel inte 

nödvändigtvis leder till en bättre skörd, även vid låga halter fosfor i jorden. Detta förklaras med 

att ett nog högt pH-värde i jorden resulterar i jordreserver av specifika former av fosfor som 

sojabönan kan utnyttja. Vidare innebär detta att sojabönan generellt sätt svarar starkare på 

fosfortillsatser om de odlas i sura miljöer.  

Trots att sojabönan kortsiktigt inte alltid svarar på tillsatser av fosfor så kommer produktiviteten 

långsiktigt att påverkas om det råder fosforbrist under en längre period. Undersökningar visar på 

att sådana odlingar generellt sett dör ut efter 10–12 år (Lovell, 2016).  

3.1.4.2 Kalium (K)  

Sojabönan kräver relativt stora mängder kalium för maximal skörd (Iowa State University, 

2019). Rekommenderad halt ligger mellan 105 och 135 ppm, med en kritisk gräns på 105 ppm. 

Vid mognad består sojabönan av upp till 60% kalium, i kontrast till exempelvis majs som i 

samma tillstånd har en medelhalt på 25% kalium.  

En studie gjort i Iowa, USA visar tydligt på tillsatser av kalium kan förbättra skörden både vid 

odling av majs och sojabönan (Mallarino, Oltmans & Piekema, 2013). Tydliga förbättringar syns 

främst i jordar med låg initial kaliumhalt (under 100 ppm). Samma studie lyfter även att 
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ackumulationen av kalium i de vegetativa delarna ökade. Denna siffra var dock betydligt högre 

gällande majsodlingen som ökade med 46% i förhållande till sojabönan där de endast ökade med 

6%. Detta förklaras med att halten i grödan hos sojabönan istället ökade betydligt mer än hos 

majsgrödan.   

3.1.4.3 Mikronäringsämnen  

Mikronäringsämnen är även dessa kritiska vid odlingen av sojabönan, vid brist av något ämne 

kan skörd och tillväxt påverkas starkt (Crop Nutrition, 2013). Mangan (Mn) är idag ett av de 

vanligaste mikronäringsämnena som det råden brist på. Mangan spelar en viktig roll i 

fotosyntesen genom sin roll i klorofyllsyntesen och brist kan hämma både tillväxt och skörd. 

Manganbrist är ofta associerat med höga pH-värden i jorden (över 6.5).  

Andra mikronäringsämnen så som järn (Fe), boron (B) och molybden (Mo) är speciellt viktiga 

vid bildandet av noduler som är essentiella för sojabönans kvävefixering (Iowa State University, 

2019)  

3.1.5 Politiska aspekter och policys 

I EU så råder det idag en restriktiv hållning och syn på GMO. Det finns ett strikt regelverk kring 

tekniken och det pågår även mycket forskning kring frågan. Det här beror på att när GMO-teknik 

börjades användas under 70- och 80-talet så fanns det en oro över riskerna tekniken skulle 

medföra. Forskningen idag grundar sig i frågan om hur stora riskerna är med GMO och 

slutsatsen är att ingen av de risker man har befarat har visat sig vara verkliga. Trots den här 

forskningen så har regelverket kring GMO inom EU blivit striktare (Von Bothmer, Fagerström & 

Jansson, 2015).  

Inom EU regleras odling och försäljning av EU-övergripande bestämmelser. Det krävs tillstånd 

och vid en sådan tillståndsbedömning så är alla medlemsländer i EU engagerade och gör sina 

egna riskbedömningar. Alla medlemsländer har då rätten att framföra eventuella invändningar. 

EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet, gör sedan en egen bedömning över 

ärendet (von Bothmer et al., 2015).  

Enligt Jordbruksverket så finns det även en bristande efterfrågan för GMO-grödor i Europa, både 

hos konsumenter och lantbrukare. Det är det här som har varit det största hindret för att GMO-

teknik ska kunna slå igenom. Mellan åren 1999 till 2003 så var det även tillfälligt stopp inom EU 
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gällande marknadsgodkännande inom EU. Däremot så har EU:s konservativa syn på GMO lett 

till att det finns en växande oro för att resten av världen ska springa förbi Europa när det kommer 

till växtforskning och jordbruk i allmänhet. Det här har lett till att EU-kommissionen och den 

europeiska bioteknikindustrin dragit upp en vision för den gröna näringen till 2025, kallad Plants 

for the Future. I samband med detta har även flera olika forskningsprojekt initierats 

(Jordbruksverket, 2007).  

I Brasilien var GMO-grödor också ett väldigt omdiskuterat ämne. Partierna till höger är för 

medan partierna åt vänster är emot. Ifall stora jordbruksnationer, som USA och Argentina, 

införde GMO så skulle Brasilien släpa efter anser markägarna. De ansåg att ifall andra kan 

producera billigare så kommer Brasilien förlora i konkurrenskraft (Jordbruksverket, 2007). 2005 

så släpptes biosäkerhetslagstiftningen som möjliggjorde GMO-odling i Brasilien. Mellan år 2006 

till 2017 så blev 70 utav 72 transgena växter tillåtna. Den intensiva användningen av GMO-

teknik är även direkt korrelerat med den stora ökningen av sojabönsodling i landet (Council 

Information Brazil, u.å).   

I Argentina har förekomsten av genmodifierade grödor blivit allt vanligare (Davis & Nardi, 

2007). Sedan införandet av genmodifierade sojabönor i 1996 så har landets sojaproduktion ökat. 

Det här har lett till att Argentina främst producerar genmodifierade sojabönor och främst i 

Pampasregionen. Den här ökningen har lett till att hyrespriset på jordbruksmark i Pampas har 

ökat avsevärt i och med att efterfrågan på mark har ökat i takt med lönsamheten från att 

producera genmodifierade sojabönor har ökat.  

Tekniska förändringar har dessutom lett till och uppmuntrat stordriftsfördelar i sojaproduktionen, 

vilket har lett till en ökning av storleken och priset av jordbruksgårdar. Allt det här har lett till att 

den totala andelen mark som odlas under hyreskontrakt har ökat. Den växande frånkopplingen 

mellan ägande av jordbruksmark och odling av mark på grund av alla hyresavtal har stora 

konsekvenser på hållbarheten av markanvändningen. En studie gjord av Chormert och Phélinas 

(2018) visar på att mark som hyrs hanteras annorlunda, vilket kan påverka sojabönorna. Till 

exempel genom val av tekniska paket och val av bevarande metoder som användning av 

växtrotation. Studien tyder på att ökningen av antalet kortfristiga hyresavtal i Argentina är 

korrelerat med tilldelning av land som gynnar sojabönans monokultur och användningen av 

kemikalier under odlingen. Hur Argentina ska främja en rationell användning av jordbruksmark 
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för att garantera att miljön skyddas har därmed blivit en central fråga för landet (Chormert & 

Phélinas, 2018).  

En annan studie, också gjord av Chormert & Phélinas (2018), visar återigen även att ökningen av 

genmodifierad sojaproduktion i Argentina har lett till en ökad vinst och ett ökat incitament för att 

utvidga sojaproduktionen. Den här studien lägger även fokus på att de tekniska innovationerna 

som har genererats på grund av den ökade produktionen har bemötts av kritik. Enligt studien så 

har expansionen av sojaproduktionen lett till mark-ojämlikhet och tvångsförflyttad arbetskraft. 

Chormert och Phélinas (2018) anser att miljöpåverkan av jordbruksteknik kopplad till 

sojaproduktion är alarmerande och att den långsiktiga hållbarheten av genmodifierade sojabönor 

går att ifrågasätta. I ett sammanhäng där genmodifierad sojaproduktion har blivit en stor och 

strategisk komponent i Argentinas ekonomi, likaså gällande landets internationella positionering, 

tyder studien att det är högt osannolikt att Argentinas regering kommer implementera regleringar 

gällande dyrbara grödor. Däremot så är det nödvändigt och viktigt att främja ett långsiktigt 

hållbart jordbruk (Chormert & Phélinas, 2018). 

3.2 Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster  

Odling av sojabönan innebär omvandling och förbrukning av marken där odlingen sker. Detta 

medför att många biotoper och dess tillhörande ekosystemtjänster går förlorade. Värdet av 

påverkade ekosystemtjänster är något som ofta hamnar i skymundan i förhållande till utvinnande 

av olika typer av produkter. Genom att göra en ekonomisk värdering av olika typer av påverkade 

ekosystem och dess tjänster kan man öka förståelse kring dess betydelse och därefter integrera 

denna information vid olika typer av beslutstaganden, både hos producent och konsument 

(Naturvårdsverket, 2018). För att förstå sojans sanna roll i världen är en värdering av förlorade 

ekosystemtjänster, till förmån för odlingen, ytterst relevant.  

En ekonomisk värdering av ekosystemtjänster värderas utifrån vilket nytta den ger människan 

(De Groot et al., 2002). Värdering, tillsammans med identifiering och kartläggning, är en 

komplex process och i dagsläget saknas generella ramverk för hur en sådan process ska gå till 

(Naturvårdsverket, 2019). En optimal värdering förhåller sig till ekologiska, ekonomiska och 

sociala aspekter med hänsyn till att ekosystemtjänster kan ha både direkt och indirekt påverkan. 

Att göra en rent monetär värdering av en ekosystemtjänst är inte alltid möjligt därför 
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kompletteras ofta dessa med kvantitativa respektive kvalitativa värderingar för att ge en så 

heltäckande bild som möjligt.   

I detta avsnitt behandlas till en början generella beskrivningar och kategoriseringar av olika typer 

av relevanta ekosystemtjänster. De ekonomiska värderingarna på de påverkade biotoperna som 

följande delar tar fram presenteras kortfattat i Figur 2. I nästkommande delar av rapporten 

presenteras och redogörs bakomliggande faktorer och själva värderingarna mer i detalj för 

produktionsländerna USA, Brasilien och Argentina. 

 

Figur 2. Ekonomiska värderingarna på de påverkade biotoperna  

 

3.2.1 Ekosystemtjänster  

Ekosystemtjänster innefattar de tjänster hos ett ekosystem som bidrar till människans välmående 

och livskvalité (Nationalencyklopedin [NE], u.å.a). Varje ekosystem är uppbyggt av olika 

material, växter och organismer och tillhandahåller därför människan med tjänster av olika slag. 

Ekosystemtjänster delas generellt sett in i fyra olika kategorier, stödjande- försörjande-, 

reglerande- och kulturella tjänster.  
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3.2.1.1 Stödjande tjänster  

De stödjande tjänsterna beskrivs ofta som ekosystemens grundpelare och är viktiga för att övriga 

ekosystemtjänster ska fungera (Naturvårdsverket, 2019). De stödjande tjänsterna innefattar bland 

annat fotosyntes, jordmånsbildning och biokemiska kretslopp såsom vatten- och näringscykler. 

Biodiversitet definieras som variationen inom och mellan arter samt mångfalden av ekosystem.  

Biodiversitet kan mätas på olika nivåer och börjar på gennivå för att sedan resultera i olika arter, 

populationer och slutligen ekosystem (De Groot et al., 2012). En biologisk mångfald är essentiell 

för ett ekosystems långsiktiga förmåga att leverera ekosystemtjänster. Ett rikt korallrev kan vara 

ett ovärderligt kustskydd, stadsträd renar luften och en hög biodiversitet krävs för att 

tillhandahålla människan med kemikalier och medicinala växter.  

3.2.1.2 Försörjande tjänster 

Försörjande tjänster är speciellt kända för att vara ett direkt resultat av naturens arbete 

(Naturvårdsverket, 2019). Exempel är mat, dricksvatten, virke och bioenergi. 

3.2.1.3 Reglerande tjänster 

Reglerande tjänster beskrivs som de tjänster som produceras genom naturens reglering av olika 

processer (Naturvårdsverket, 2019). Dessa kan till exempel vara luftrening, pollinering och olika 

typer av klimatreglering.  

Pollinering hos växter beskriver transportern av pollenkorn från den plats där den bildats till 

pistillens märke eller direkt till fröämnet (NE, u.å.b). Detta innebär en befruktning där honliga 

och hanliga könsceller smälter ihop. Pollination är en vital tjänst vid produktionen av många 

frukter, grönsaker, frön och nötter som tillsammans är en grundpelare för många organismers 

och planetens överlevnad. Avskogning och konvertering av ursprungsbiotoper minskar eller kan 

i värsta fall helt reducera möjligheten till pollinering vilket har både ekologiska och ekonomiska 

konsekvenser (Faegri & Van der Pijl, 1980). 

Klimatreglering syftar till att bibehålla ett passande klimat för levande organismer (De Groot et 

al., 2002). Det kan exempelvis handla om faktorer som temperatur, nederbörd och reglering av 

gaser. Under gynnsamma förhållanden kan klimatet bidra till en bättre mänsklig hälsa, bättre 

skörd av grödor och ökad stabilitet hos temperaturkänsliga ekosystem.  
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Gasreglering bidrar till att upprätthålla den biokemiska balansen i hav och atmosfär. Den mest 

omtalade är regleringen av koldioxid (Eklöf & Rudberg, 2009). Träd och växter i exempelvis 

gräs- och våtmarken binder koldioxid från luften genom fotosyntes. Denna process kallas 

kolinlagring och sänker mängden koldioxid och där av växthusgaser i atmosfären. Vid 

konvertering av mark frigörs koldioxiden vilket bidrar till både lokala och globala 

klimatförändringar.   

Erosionskontroll. Erosion definieras som nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke 

genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris (NE, u.å.c). Trädrötter stabiliserar marken 

samtidigt som vegetation minskar nederbörden vilka båda förhindrar erosion (Montgomery, 

2007). Dåligt hanterande av jord- och skogsbruk runt om i världen har ökat den naturliga 

erosionsprocessen vilket har en rad negativa konsekvenser. Jorderosion leder till lokala förluster 

i form av minskad produktivitet i mark samtidigt som det nedströms bidrar med en ökad mängd 

sediment i vattenflöden och dammar.  

Vattenrening. Mikroorganismer i skogar bryter ned föroreningar samtidigt som skogsjord och 

rotsystem filtrerar nederbördsvatten av skadliga ämnen och bakterier. Vidare bromsar våtmarker 

vattenflödet vilket bidrar till att föroreningar hinner sjunka och bindas av växter på botten 

(Naturskyddsföreningen, u.å). Tillsammans bidrar detta till ett renare vatten.  

Vattenreglering och försörjning syftar till att bibehålla vattenförhållandena på jorden 

(Costanza et al., 1997). Detta omfattar cirkulationen av vatten mellan hav, atmosfär och 

landområde som tillsammans utgör vattnets kretslopp. Skog och växtlighet utgör effektiva 

flödesutjämningar då mycket vatten kan ansamlas och lagras i dessa. Våtmarker kan vidare agera 

översvämningsskydd av största betydelse under extrema regnförhållanden (Vos et al., 2013).  

Störningsreglering är en bred ekosystemtjänst med en rad nödvändigt effekter. Vegetation kan 

med sin vattenlagringskapacitet och rotstruktur skydda mot allt från stormar, torka och 

översvämningar (De Groot et al., 2002).  

3.2.1.4 Kulturella tjänster 

Kulturella tjänster innefattar de immateriella tjänster som kan tillhandahållas av naturen 

(Naturvårdsverket, 2019). Exempel är tjänster som bidrar till andlig berikning, kognitiv 

utveckling, reflektion och etiska upplevelser. 
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Rekreation, Utbildning och Turism. Att bibehålla ett ekosystem är även viktigt med avseende 

på icke-materiella faktorer. Detta innefattar mänsklig rekreation, ekoturism, estetik, inspiration 

och utbildning (De Groot et al., 2002). Studier visar på att dessa tjänster har en positiv effekt på 

människans mentala hälsa genom att reducera stress på ett effektivt sätt (Corvalan, Hales, 

McMicheal, 2005). Vidare är ekoturism en allt mer efterfrågad aktivitet runt om i världen.  

3.2.2 USA - Sojabönsodling och ekosystemtjänster 

I USA sker en absolut majoritet av sojabönsodlingen i det område som kallas för majsbältet, se 

Figur 3. De stater som står för en majoritet av landets odlingsmark, strax öster om landets mitt 

(USDA, 2019a). Denna del av USA är kraftigt påverkad av jordbruket och har därför sett en 

mycket stor del av dess biotoper konverteras till jordbruksmark (Wright & Wimberly, 2013). 

Området har historiskt dominerats av olika typer av prärie, men även en betydande del våtmarker 

(Dahl, 1990). Tall grass prairie är en av de biotoperna som blivit hårdast utsatt av konvertering 

till odlingsmark, i flera delstater har upp till 99,9% av denna biotop konverterats och liknande 

siffror gäller för hela majsbältet (Samson, Knopf & Ostlie, 1998). Gräsmarksprärie är det 

ekosystem som har minskat mest av alla ekosystem i Nordamerika, den återstående prärien är i 

hög grad degraderad, främst på grund av invasiva arter, förhindrande av gräsbränder och 

förändringar i sammansättning av växtätare (Gleason et al., 2011). Totalt i Prairie Pothole 

Region har över 90% av den naturligt förekommande gräsmarken konverterats till jordbruksmark 
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(Gleason et al., 2011). 

 

Figur 3. Andel mark i USA som används till odling av soja.  Från USDA (2019a). 

En särskilt påverkad delstat är Iowa, som rankas som den delstat i USA som har minst naturlig 

vegetation kvar, där har ca 99% av våtmarker, kärr och små vattendrag dikats ut till förmån för 

jordbruk (Brown & Schulte, 2011). 20% av nyodlad mark i USA vad under 2008–2012 till 

förmån för sojaodling, ca 603 000 ha (Lark, Salmon & Gibbs, 2015). Av den totala mängden 

mark som konverterades till odlingsmark stod gräsmark för 77% och buskskog för 8%, medan 

våtmarker endast stod för 2%, koncentrerat i norra och södra Dakota samt Minnesota (Lark, 

Salmon & Gibbs, 2015). Enligt Dahl (1990) var den genomsnittliga förlusten av våtmarker 24 

hektar i timmen under de 200 åren mellan 1780–1980, jämfört med de siffror som Lark, Salmon 

och Gibbs (2015) presenterar, för 2008–2012, har alltså konverteringstakten minskat till mindre 

än 7% av det genomsnitt som varit under de föregående 200 åren. Denna förändring av trenden 
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stöds av Zedler och Kercher (2005) som uppger att under 1986–1997 hade takten minskat med 

ca 80% jämfört med de 200 föregående åren. Trots detta fortsätter andelen våtmark minska, och 

den som finns kvar degraderas även den, främst på grund av att sediment och rester av 

kemikalier från jordbruk följer med vattnet till våtmarker (Gleason et al., 2011).  

I majsbältet har man sett en ökning i odlad mark på ca 5 miljoner hektar mellan 1969 och 2012, 

trots att landets totala jordbruksmark under perioden endast ökade med totalt 2 miljoner hektar 

(Bigelow & Borchers, 2017). Detta beror på att den totala jordbruksmarken minskat med nästan 

3 miljoner hektar vilket återigen vittnar om det höga tryck som de högproduktiva biotoperna från 

dessa regioner utsätts för (Bigelow & Borchers, 2017).   

Prärie 

Av de biotoper som till stor del ersatts av odlingsmark i majsbältet, och närliggande regioner, är 

prärie den vanligaste. Detta beror enligt Smith (1981) på att präriemark är mycket näringsrik, 

vilket gjorde den eftertraktad för odling. Prärie delas in i tre olika typer, där tall grass prairie är 

den mest utsatta på grund av dess värde som odlingsmark, men även de andra typerna har 

minskat mycket kraftigt (Samson, Knopf & Ostlie, 1998). Förlusten av primära gräsmarker har 

många effekter på miljön, från förluster av habitat till kolskulder som uppstår vid själva 

konverteringen (Wright & Wimberly, 2013).  

För att värdera präriens ekosystemtjänster har vi använt oss av ett flertal källor, med grunden i 

Costanza et al. (1997) samt kompletterande siffror för de tjänster som värderats mer specifikt för 

området. Genomsnittet från Costanza et al (1997) används, detta är troligen en konservativ 

värdering med tanke på präriens höga näringsvärde, lämplighet för odlingsmark och begränsade 

tillgång, men en lämplig grund i värderingen (Smith, 1981). Samtliga tjänsters värderingar 

presenteras nedan i Tabell 2.  

Tabell 2. Värdering av ekosystemtjänster för biotopen prärie 

Höggräsig prärie 

ekosystemtjänster 

  

Tjänst  $/ha (2019)  

Gas regulation 12,11 * 

Climate regulation  77 ** 
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Disturbance regulation    

Water regulation 45,9 *** 

Water supply    

Erosion control 274,5 *** 

Soil formation 29,28 *** 

Nutrient cycling  56 ** 

Waste treatment 150,51 * 

Pollination 43,25 * 

Biological control 39,79 * 

Habitat    

Food production 115,91 * 

Raw materials    

Genetic resource    

Recreation 3,46 * 

Cultural    

TOT/ha 714,71  

        *Costanza et al. (1997) värden konverterade till 2019 dollarvärde. 

        **Noe et al. (2016) 

        ***Pimentel et al. (1995) värden konverterade till 2019 dollarvärde. 

 

Våtmark 

Den uppskattade totala arealen av våtmarker i kontinentala USA var vid tiden av koloniseringen 

87 miljoner hektar (Dahl, 1990). Av dessa uppskattas ca 4 miljoner hektar vara våtmarksprärie, 

som sträcker sig norrifrån ner över det område som idag till stor del består av odlingsmark 

(Zedler & Kercher, 2005).  

Av de våtmarker som till stor del dikats ut till förmån för odling har mindre andelar bevarats i 

olika program. För de bevarade intakta ekosystemen har Ingraham och Foster (2008) gjort en 

genomsnittlig värdering över hela USA. De kommer fram till en siffra för regionen Midwest på 

9464 USD/ha, till stor del för dess vattenrening till mänskligt bruk, samt att de minskar den 

mängd näringsämnen som annars läcker ut i havet (Ingraham & Foster, 2008). Det värdet är 
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betydligt lägre än det som Costanza et al. (1997) anger som lägstanivå för våtmarker, men detta 

kan ha sin förklaring i att Ingraham och Foster (2008) värderar avsevärt färre ekosystemtjänster. 

Med Costanza et al. (1997) som grund på samma sätt som för präriemarken är det totala värdet 

14332 USD/ha, se Tabell 3. 

Tabell 3. Värdering av ekosystemtjänster för biotopen våtmark 

Våtmark 

ekosystemtjänster 

  

Tjänst  $/ha 

(2019) 

 

Water reg. 1,73  

water supply 6574  

gas regulation 65,74  

Nutrient cycling 6361,21  

waste treatment 100,34  

Biological control 8,65  

Habitat/refugia 13,84  

food production 81,31  

raw materials 3,46  

recreation 222,4 * 

cultural 1,73  

Disturbance reg. 980,91  

TOT/ha 14415,3  

    *Wilson & Carpenter (1999) 

Sammanfattad värdering av ekosystemtjänster i våtmarker och prärie 

Sojan hade under 2017–2018 den högsta planterade arealen i USA:s historia (USDA, 2019c), 

detta efter en kraftig expansion inom biobränslen bidragit till att priset för soja och majs dubblats 

från 2006 till 2011 (Lark, Salmon & Gibbs, 2015; Wright & Wimberly, 2013). Forskning visar 

att 20% av nyodlad mark i USA under 2008–2012 var till förmån för sojaodling, drygt 600 000 

ha, men historiskt pålitliga data saknas till stor del (Lark, Salmon & Gibbs, 2015).  Av den totala 
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mängden mark som konverterades till odlingsmark stod gräsmark för 77% och buskskog för 8% 

(Lark, Salmon & Gibbs, 2015). I vissa delar av USA, Minnesota och North- och South Dakota 

konverterades främst högkvalitativ betesmark till majs- eller sojaodling, detta vittnar om att 

vinstmarginalerna för dessa grödor gått om de för köttproduktion på betesmark (Wright & 

Wimberly, 2013). I exempelvis Iowa ser man annorlunda mönster, där konverteras istället 

mindre lämpad mark till odlingsmark (Wright & Wimberly, 2013). Detta vittnar om att 

högkvalitativ mark är svårt att tillgå men höga priser och subventionerade försäkringar gör det 

värt att nyttja även marginella marker (Wright & Wimberly, 2013). De hastigheter med vilka 

gräsmarker konverteras till majs- och sojaodlingar i det västra majsbältet är enligt Wright och 

Wimberly (2013) jämförbara med avskogningen i Brasilien, Malaysia och Indonesien.  

 

Som nämns ovan har det inte historiskt sett ut så att främst gräsmarker konverteras till 

odlingsmark, som bland annat Dahl (1990) visar har förlusterna av våtmarker varit mindre än de 

av präriemark under de 200 föregående åren, men inte så mycket mindre som nu är fallet. I de 

områden som numera till stor del består av odlingsmark har våtmarker minskat avsevärt. En 

sammanställning på nio av de ledande delstaterna inom sojaproduktion görs i Tabell 4, där syns 

minskningen av de två huvudsakliga biotoperna från ursprung fram till angivet år, samt sojans 

andel av den etablerade odlingsmarken i delstaten.  

 

  Tabell 4. Sammanfattad värdering av ekosystemtjänster i USA 

Delstat Förlorad våtmark 

1980 (ha)* 

Förlorad präriemark 

1998 (ha)** 

Sojabönor (% av total 

odlingsmark)*** 

Iowa        1 448 005,70                11 987 860,00                             41,17     

Illinois        2 815 600,35                  8 499 070,00                             47,09     

Indiana        1 962 469,20                  2 799 596,00                             49,09     

Kansas            164 140,50                  5 700 000,00                             20,24     

Minnesota        2 577 847,54                  7 240 000,00                             39,93     

Missouri        1 700 084,38                  5 977 000,00                             42,45     

North Dakota            986 421,25                  9 829 880,00                             28,56     

Nebraska            406 709,07                11 777 000,00                             28,80     
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South Dakota            386 515,26                  3 700 000,00                             32,66     

Total hektar      12 447 793,24                67 510 406,00                             36,66     

*Dahl (1990) 

**Samson, Knopf & Ostlie (1998) 

***USDA (2019b) 

Om man använder denna data som en modell för hur stor del av den konverterade marken som 

sojan just nu står för, så får man en bild av hur många hektar som förlorats till sojabönsodling av 

respektive biotop. Totalt i dessa delstater står sojan för en förlust av drygt 5 miljoner hektar 

våtmark, samt drygt 24 miljoner hektar prärie. Med de siffror som presenterades ovan för 

respektive biotop kan vi få fram ett värde för den konverterade markens ekosystemtjänster. För 

våtmarker är detta värde knappt 75 miljarder dollar, för prärie blir den drygt 17 miljarder dollar. 

3.2.3 Brasilien   

Brasiliens fauna beskrivs som unik vilket bidrar till dess höga värde. Enligt WWF så är Brasilien 

en av fem ”megadiversity” länder och enligt Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) så har de även cirka 40% av världens kvarvarande regnskogar (Fearnside ,1999). 

Många av de arter som existerar i dess ekosystem finns just bara där. Dessutom är 

avskogningstakten av de olika biotoperna i Brasilien några av de högsta i världen, till exempel så 

var avskognigstakten i Amazonas mellan 2002–2004 den högsta som någonsin noterats (Foley et 

al, 2007). 

På grund av förändringar i den totala konsumtionen, av framförallt kött, som växer globalt så 

ökar jordbruken i både Brasilien och Argentina. Ett tydligt samband kan ses, som illustreras i 

Figur 4, mellan produktionen av sojabönor och kött och avskogningsgraden under 2000-talet. 

Vilket analyserats i flertalet studier och de alla har kommit fram till att sojabönodling kan 

betraktas som den huvudsakliga faktorn som påverkar avskogningen i Brasilien (Gasparri, Grau 

& Angonese, 2013).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378013001593
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Figur 4. Procent av total produktion i Brasiliens kommuner. Från De Groot et al. (2012). 

Avskogningen sker framförallt för att kunna utöka både odlingen av soja och boskapsrancher. I 

många fall är det inte sojaodlingarna som i det direkta fallet planteras på de avskogade områdena 

utan istället så har de en indirekt påverkan. Sojaodlingarna tar över gamla arealer av betesmarker 

som sedan gör att nya betesmarker ersätter de värdefulla biotoperna (Barona, Ramankutty, 

Hyman & Coomes, 2010). Figur 5 nedan visar de olika biotoperna i Brasilien.  

 

  
  

  
  
  
  
  
  

 

 

Figur 5. De olika biotopernas geografiska läge och uträckning. Från Wurdig Roesch et al. (2009) 
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Man brukar dela in de olika områdena i Brasilien i sex olika nyckelbiotoper, Amazonas 

regnskog, Caatinga, Atlantisk skog, Campos/Pampas, Cerrado och Pantanal våtmarker. Alla 

dessa biotoper har en stor roll i bevarande av diverse ekosystemtjänster och hela världens klimat 

och framtid (Fearnside, 1999) 

 

Figur 4. Procent av total produktion i Brasiliens kommuner. Från Wurdig Roesch et al. (2009) 

Regnskog  

Amazonas är generellt sett ansedd som ett av världens viktigaste ekosystem, till stor del för att de 

är världens kvarvarande största regnskogsområde. De innehåller dessutom en av världens största 

samlingar av biodiversitet gällande växter, djur och mikrobiella livsformer. 

Avskogningen av Amazonas leder till att många ekosystemtjänster skadas och försämras, 

exempelvis påverkar avskogningen koldioxidbindningen. I och med dess enorma storlek finns ca 

10% av världens markbundna biomassa just här. Vattenregleringen är också en stor faktor då 

Amazonas har världens största flodsystem som bidrar med vatten, mat, vattenkraft och habitat 
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för otaliga djur, växtarter och människor. Regionala och även globala klimatmönster kan 

dessutom påverkas av avskogningen (Foley et al., 2007). 

Regnskogen spelar nämligen en viktig roll i cirkulationen av vatten i hela Brasilien. Den 

påverkar klimatet mer lokalt genom att den ökar nederbörden i andra biotoper i andra delar av 

landet. Detta är något som får sojaodlingarna i till exempel Cerradon att växa och frodas. 

Regnskogen har denna påverkan både via evaporation och genom att släppa ut isopren i 

atmosfären vilket gör att vattendroppar bildas lättare. (MartinelliI & Filoso, 2009).  

Simulationer har visat att avskogningen i Sydamerika kan ändra vårt klimat genom 

temperaturförändringar och stormar i Europa, Nordamerika och Asien. Ytterligare en negativ 

aspekt är hur folkhälsan influeras, då infektionssjukdomar såsom malaria sprider sig och frodas i 

de områden som avskogats (Foley et al., 2007). 

I början av 2000-talet så har den största delen av ökningen av sojaodlingarna kommit från 

övertagandet av betesmarker, detta är till skillnad från hur de var innan år 2000 då de främst kom 

direkt från avskogning av Amazonas. Till exempel så kom den nya utökade ytan som 

sojaproduktionen bidrog med mellan 2001–2005 till 74% genom betesmarker medan bara 26% 

av den nya ökade produktionen kunde spåras till avskogning. Mellan åren 2006–2010 kom den 

nya utökade ytan som sojaproduktionen bidrog med till 91% från redan sedan tidigare avskogad 

yta, se Figur 7 (Macedo et al, 2011). 

Detta kan ses som ett positivt mönster men som nämndes ovan är det ofta så att sojaodlingen 

istället påverkar indirekt genom att nya betesmarker skapas, dock i vilken grad detta görs finns 

ingen data på men flera artiklar, till exempel Barona, Ramankutty, Hyman & Coomes samt 

Gasparri, Grau & Angonese belyser detta som ett vanligt förekommande fenomen.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378013001593
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Figur 5. Avskogning och sojaexpansioner mellan 2000–2006 I regnskogsområdet. Från Barona, 

Ramankutty, Hyman & Coomes (2010) 

Värdering av regnskogen   

Nedan visas en tabell som belyser värdering av regnskog. Vi har valt att framförallt använda oss 

av medelvärdet som visas nedan då det överensstämde bäst med andra resultat. Det kan utläsas 

att till exempel klimatreglering och medicinska resurser värderas högt. Noterbart här är dock att 

medicinska resursers värde bara är baserat på en källa vilket gör att dess stora storlek borde 

beaktas. Vidare så finns det en stor spridning när de gäller klimatregleringens värde. Den 

sträcker sig från 5-10 049 dollar per år och hektar. En anledning till detta kan vara att 

klimatregleringen är svår att mäta exakt. Olika studier kan komma fram till att dess bidragande 

till temperatur och nederbörd är olika stor. I många fall kan även denna reglering av nederbörd 

och temperatur värderas olika mycket beroende på hur det avgränsas.  
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Tabell 5. Värdering av ekosystemtjänsterna i regnskog omvandlad till dagens penningvärde. 

Från Barona, Ramankutty, Hyman & Coomes (2010).   

Ekosystemtjänst Källor 

använda 

Medelvärde ($ 

ha year−1) 

Median($ ha 

year−1) 

Min 

värde($ 

ha year−1) 

Max 

värde($ 

ha year−1) 

Mat 18 248 18.6 0 2085.7 

Vatten 3 33 34.7 9.9 57 

Råmaterial 15 104 38 0 498.5 

Genetiska resurser 1 16.1 16.1 16.1 16.1 

Medicinska resurser 1 1865 1865 1865 1865 

Luftreglering 1 15 15 15 15 

Klimatreglering 7 2535 323.6 5 10049 

Störningsreglering 7 82 17.4 1 483.6 

Reglering av 

vattenflöden 

2 424 424 2.5 845.7 

Avfallshantering 4 7 8.7 0 12.4 

Erosionsreglering 4 19 16.1 5 38.4 

Näringscykling 3 4 2.5 0 8.7 

Pollination 2 37 37 7.4 65.7 

Biologisk kontroll 1 14 14 14 14 

Bankammarservice 1 20 20 20 20 

Genetisk diversitet 6 29 14.9 0 116.6 

Rekreation 20 1075 55.8 0 9663.3 

Totalt 96 6527 2920.2 1960.4 25855.2 

 

Caatinga  

Caatinga är ett stort område på 912,529 kvadratkilometer vilket motsvarar cirka 9% av Brasiliens 

yta. Inom detta område bor det dessutom 28,6 miljoner människor år 2010 vilket är knappa 15% 

av befolkningen. Namnet på området och vegetationen kommer från urbefolkningen och betyder 

”vit skog”. Detta förklarar klimatet i regionen vilket är säsongsbunden torr tropisk skog. 
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Caatinga har en lång torrperiod på cirka 7–10 månader och en kortare regnperiod på 2–5 

månader. Torkan gör att alla träd och buskar fäller sina blad, detta har gett området sitt namn då 

de ser ut som en stor vit skog med alla träd och buskar utan löv (da Silva, Fernandes Barbosa, 

Leal & Tabarelli, 2017). 

Caatinga är enormt värdefull och har ett högt biologiskt värde. Det är en biotop som bara 

existerar i Brasilien vilket gör att många växter och djur bara finns just här (Souza, Meiado, 

Rodrigues & Santos, 2009). 

Till skillnad från regnskogen så har positiva tecken setts i området med avseende på 

avskogningsgrad. Mellan åren 2001–2009 så ökade jordbruket något, men detta kom främst från 

betesmarker. Värt att nämna är dock att dessa betesmarker med största sannolikhet förflyttats och 

därmed påverkat nya ekosystem. Vidare ökade de skogstäckta områdena avsevärt, hela 103,680 

kvadratkilometer blev till skogsbruk eller återplanterades. Även fast Caatinga på senare år har 

börjat återhämta sig lite så är cirka 50% av området modifierat för människan vilket har skapat 

ökenbildning i regionen (Redo, Aide & Clark, 2012). 

Värdering av Caatinga  

Tabell 6. Värdering av ekosystemtjänsterna i Caatinga i dagens penningvärde. Från da Cunha, 

Andrade, Uezu & de Alenca (2014). 

Ekosystemtjänst Caatinga ($ ha year−1) 

Gasreglering - 

Klimatreglering 322.3 

Störningsreglering 7.5 

Vattenreglering 8.9 

Vatten 11.9 

Erosionskontroll 365 

Jordbildning 14.9 

Näringscykling 1373.8 

Avfallshantering 129.6 

Livsmedel 47.7 

Råmaterial 469.4 
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Genetiska resurser 61.1 

Rekreation 166.9 

Kulturella tjänster 3 

Totalt 2991.9 

 

Cerrado 

Cerrado är en savann som en gång i tiden täckte 2 miljoner kvadratkilometer. Enligt WWF är de 

även världens mest artrika savann med över 7000 kartlagda arter (Wurdig Roesch et al., 2009). 

Savannen täcker dessutom in tre av de största flodområdena på kontinenten vilket bidrar med 

43% av landets ytvatten om vi borträknar Amazonas. Dessa faktorer gör att savannen är väldigt 

viktig att bevara och att den har ett ovanligt stort värde för en savann genom sin biodiversitet och 

dess ekosystemtjänster (Strassburg et al., 2017). 

Bara på de senaste 35 åren har 50% av dess yta blivit omvandlad, se Figur 8 (WWF, 2011). 

Cirka 11% har blivit omgjort till jordbruksmarker och 41% har det planterats gräs på till 

betesmark (Klink & Machado, 2005).  

Amazonas är känt som ett område som avskogats i stora arealer under ett högt tempo men 

Cerrado har till och med högre avskogningstakt än dessa tropiska skogar. Mellan år 2002–2011 

så var avskogningstakten i Cerrado 1% per år vilket var cirka 2,5 gånger mer än i just Amazonas 

(Strassburg et al., 2017).  

Om avskogningen av savann fortsätter i samma tempo som de gjort de senaste åren så beräknar 

Conservation international, vilket är en icke vinstdrivande organisation från USA, att 

ekosystemet skulle kunna försvinna helt och hållet så snart som år 2030 (Marris, 2005). Dessa 

stora avskogningar har gjort att området nu kan räknas in bland de områden i världen som 
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producerar mest soja och kött. 

 

Figur 6. Cerrados ursprungliga uträckning och dess uträckning 2002 samt 2008. Från WWF (2011) 

 

Campos/Pampas 

Campos är en av världens mest artrika gräsmarker (Overbeck et al., 2015). Den sträcker sig över 

stora delar av centrala och östra Sydamerika. Denna biotop ligger längst ner i södra Brasilien, 
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området som tillhör just Brasilien heter Pampas och utgör cirka 2% av landets areal. Biotopen är 

väldigt näringsrik och bra för boskapsdjur vilket gör att detta är en av få platser där storskalig 

naturlig boskapsproduktion sker (de Faccio Carvalho & Batello, 2009). Gräsmarker som dessa 

värderas dessutom generellt sett högt för sin förmåga att bidra med mat, avfallshantering, 

estetiska värden samt en viss koldioxidbinding (de Groot et al., 2012). 

Marken är dock känslig vilket gör att mänsklig påverkan kan skada området. Jorden härstammar 

nämligen från sedimentära stenar vilket gör att den ofta har en väldigt sandig textur. Detta gör 

den lättpåverkad av vind, vatten och erosion (Wurdig Roesch, 2009). 

Det som främst hotar den Brasilianska Pampasen är att jordbruksgränsen förflyttas allt längre in i 

området, detta kombinerat med överbetning gör att ekosystemtjänsterna skadas. Negativa 

effekter har bland annat konstaterats på tjänster såsom jorderosionen, vattenreningen, 

biodiversiteten och via markförstöring (de Faccio Carvalho & Batello, 2009). 

Värdering av Pampas och Cerrado 

Nedan visas en värdering av Pampas och Cearrdo. 

Tabell 7. Värdering av ekosystemtjänsterna i Pampas och Cerrado omvandlad till dagens 

penningvärde. Från Viglizzo, Franka (2006). 

Biotop Källor använda Värde biotop ($ ha year−1) 

Pampas 4 1893.2 

Cerrado 6 1052.0 

 

Pantanals våtmarker 

Brasilianska Pantanal är ett område på cirka 138 000 kvadratkilometer som är en 

säsongsvarierande tropisk våtmark (Seidl & Steffens Moraes, 2000). 

Denna enorma areal gör att de anses vara världens största sötvattens våtmark. Därav kommer 

även namnet ”Pantanal” som betyder det stora träsket på portugisiska. Perioder av kraftfulla 

översvämningar och extrem torka gör området till en unik biotop som är mycket värdefullt för 

bland annat dess biodiversitet. På grund av de stora översvämningarna som sker periodvis och 

även finns kvar året om på vissa platser, så är områdets vattenregleringskapacitet särskilt viktig, 
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därav utgör Pantanal en betydande roll av det hydrologiska kretsloppet i Brasilien. Området är 

även väldigt högt värderat för dess förmåga att bidra med vattentillförsel och avfallshantering till 

stora områden samt dess ekosystemtjänst störningsreglering (Viglizzo & Frank, 2006). 

Värdering av pantanals våtmarker 

Nedan visas en värdering av Pantanals våtmarker. 

Tabell 8. Värdering av ekosystemtjänsterna i Pantanal omvandlad till dagens penningvärde. 

Från Seidl & Moraes (2000) 

Ekosystemtjänst Pantanal ($ ha year−1) 

Gasreglering 116 

Klimatreglering 77.4 

Störningsreglering 3022.6 

Vattenreglering 655.3 

Vattentillgång 3420.2 

Erosionskontroll 109.7 

Jordbildning 38.7 

Näringscykling 320 

Avfallshantering 873.7 

Pollination 21.2 

Biologisk kontroll 19.5 

Habitat 183.2 

Mat 92.4 

Råmaterial 129.8 

Genetiska resurser 14.2 

Rekreation 272.3 

Kulturella tjänster 735.5 

Totalt 10 102.7 
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Atlantisk skog  

Den atlantiska skogen är precis som Amazonas en regnskog, dock finns de vissa skillnader 

mellan dem mycket på grund av dess olika geografiska läge. Idag täcks 1,110,182 km2 vilket 

motsvarar cirka 13% av Brasilien, detta är endast 7% av dess ursprungliga storlek (Wurdig 

Roesch, 2009). Denna regnskog innehar en av de högsta biodiversitetsgraderna på jorden och 

nuvarande undersökningar visar att denna biotop tillochmed har högre diversitet än de största 

delarna av Amazonas (Morellato, Haddad, 2006). Skogen finns dock framförallt i mindre 

fragment idag som dessutom ofta är i relativt tidiga tillväxtstadier, dessa faktorer gör att den 

biologiska mångfalden är hotad (Ribeiroa, Metzger, Martensen, Ponzoni & Hirota, 2009). 

Även fast stora delar av denna biotop redan avskogats så expanderar jordbruken i området. År 

2004 så odlades till exempel soja på 8.2 miljoner hektar på områden som ursprungligen var 

täckta av Atlantisk skog. De få kvarvarande områdena av biotopen är framförallt väldigt 

kuperade områden samt skyddade områden vilka då inte är passande för stora kommersiella 

jordbruk vilket skulle kunna tyda på att de ej kommer ske en stor framtida expansion i just denna 

värdefulla biotop (Dros, 2004). 

Ingen värdering av denna biotop har hittats vid vår litteraturstudie vilket medför att vi kommer 

använda oss av värderingen av Amazonas, detta då båda biotoperna trots dess olika geografiska 

läge kan liknas med varandra.  

3.2.4 Argentina  

Jordbruk har sedan länge varit en central del av Argentinas ekonomi. Landet har ungefär 34 

miljoner hektar jordbruksmark, fördelaktig jord för odling, en regelbunden nederbörd och direkt 

tillgång till havet. Sojabönan började odlas i Argentina 1996 och idag är Argentina en av 

världens största producenter av sojabönan. Sedan 1996 så har produktionen ökat kraftigt, främst i 

förmån av andra jordbruksaktiviteter, så som levande boskap, majs, solrosor och vete. År 2015 

odlades sojabönan på 20 miljoner hektar i landet, vilket representerar 60% av landets totala 

odlingsmark.  

Den kraftiga ökningen av sojabönsodlingen har varit viktig för Argentinas ekonomi. Dock har 

den lett till miljömässiga och sociala konsekvenser som har påverkat landets ekosystemtjänster 
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negativt (Choumert & Phélinas, 2018). Nedan kommer de ekosystemtjänster som har ersätts i 

förmån av sojabönsodling att värderas monetärt.  

Figur 9 nedan visar i vilket område av landet som soja odlas (USDA, 2011). Det visas även hur 

mycket det odlas i varje område. De områden där främst produktion av soja sker är i Santa Fe, 

Cordoba och Buenos Aires. Figur 10 visar vilken typ av biotop varje område är (Pometti, 

Bessega, Vilardi & Saidman, 2012). Delar av Cordoba och Buenos Aires utgörs av Pampas, som 

beskrivs ovan i avsnittet om Brasilien, 3.2.3. Santa Fe och de norra delarna av Cordoba utgörs av 

torr Chacho, vilket är tropisk torrskog. Gran Chacho och dess biotop kommer beskrivas och 

sedan kommer dess ekosystemtjänster värderas. Alla siffor är skrivna som ett totalt ekonomiskt 

värde per hektar av markanvändning per år, i amerikanska dollar. 

 

Figur 7. Produktion av soja I varje del av Argentina. Från USDA (2011) 
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Figur 8. Biotop som varje område utgörs av. Från Pometti, Bessega, Vilardi & Saidman (2012) 

 

Gran Chaco  

Gran Chaco är ett område i nordvästra Argentina som även sträcker sig till Bolivia och Paraguay. 

Området i sig består till största delen av tropisk torrskog, men även fuktig skog, buskmark och 

gräsmark. I området är det framförallt torrskog som avverkas för nya odlingsmarker. I Figur 9 

visas utvecklingen av nya odlingsmarker mellan åren 2000–2007 för stora områden av Gran 

Chaco och det närliggande området Yungas. Det är framförallt torrskog som avverkas och står 

för nästan 72% av tillkommen odlingsmark (Volante, Alcaraz-Segura, Mosciaro, Viglizzo & 

Paruelo, 2012). Från Figur 11 nedan fås även en övergripande bild på hur utbredningen sett ut i 

området fram till år 2000, där det återigen verkar som att torrskog är den vegetation som 

avverkats till störst yta men även fuktig skog har avverkats till stor del. Figur 11 nedan fås även 

en övergripande bild på hur utbredningen sett ut i området fram till år 2000, där det återigen 

verkar som att torrskog är den vegetation som avverkats till störst yta men även fuktig skog har 

avverkats till stor del (Volante et al., 2012). 
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Figur 9. Utveckling av nya odlingsmarker. Från Volante et al. (2012) 

Den initiala avverkningen av skog i området för expanderingen av odlingsmark skedde under 

1970-talet och tidigt 1980-tal, då framförallt för odling av svarta bönor. En vidare ökning av 

avskogning skedde sedan under andra halvan av 1980-talet när sojabönan blev introducerad till 
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den argentinska Chaco-regionen. Gammal såväl som ny odlingsmark användes nu för att främst 

odla sojabönor istället för tidigare grödor (Grau, Gasparri & Aide, 2005).  

År 2014 hade omkring 12–15% av Gran Chaco blivit omvandlad till odlingsmark (WWF, 2014) 

och ökande förutsättningar för tillkomst av ny odlingsmark, såsom ökad nederbörd, nya, tåligare, 

sojabönsvarianter och ny teknologi (Grau et al., 2005) tillsammans med en ökande efterfrågan 

gör att denna siffra snabbt skulle kunna stiga. Den argentinska delen av området Gran Chaco har 

en högre avverkningsgrad än både medelvärdet för Sydamerika såväl som för hela världen 

(Volante et al., 2012). 

Värdering av ekosystemtjänster i Gran Chaco  

Biodiversiteten i Gran Chaco påverkas negativt av den ökande produktion av sojabönor. Vid 

produktionen används glyfosat och andra bekämpningsmedel (Choumert & Phélinas, 2018). 

Användningen av bekämpningsmedel leder till en minskning av biologisk mångfald. De kemiska 

substanserna sprids vidare i ekosystemen via jorden, luften, vatten och genom näringskedjorna. 

På så vis påverkas ekosystemen negativt och får långvariga effekter, långt efter spridningen. 

Enligt en studie gjord av Boerema et al. (2016), så värderas ekosystemtjänsten biodiversitet i 

området Gran Chaco med mestadels torrskog till 64$ per hektar per år.  

Konvertering av skogsmark för att göra plats åt sojaproduktion och användning av 

bekämpningsmedel, påverkar även de biokemiska kretslopp i området negativt. Kolets kretslopp 

störs av att skog konverteras och inte längre kan binda koldioxid. Syrets och kvävets kretslopp 

påverkas även negativt av utsläppen och monokulturodlingen. Enligt studien gjord av Boerema 

et al. (2016), värderas ekosystemtjänsten biokemiska kretslopp i området Gran Chaco med 

mestadels torrskog till 1796$ per hektar per år. 

Ekosystemtjänsten reglering av jordens bördighet, påverkas av sojabönsodlingen. Som tidigare 

nämnt, så används bekämpningsmedel och dessa medel påverkar även jordens hållbarhet 

negativt. Sedan så skapar en fortsatt kontinuerlig sojabönsodling vid samma mark en oro för 

markens framtida användning. Det är på grund av att framtida jordbruksutdelningar kan fallerar 

som ett resultat av de nuvarande jordbruksmetoder, framförallt ifall de inte följer de 

rekommenderande odlingssekvenserna. Det är fördelaktigt att rotera grödor som odlas för att 

undvika monokultur, som kan leda till att marken utarmas på näring. Ifall tömning sker så 

behövs mer gödningsmedel tillsättas för att tillföra den förlorade näringen. I och med de positiva 
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omedelbara fördelarna med sojabönsodling, så har andelen monokultur i Argentina ökat vilket 

har påverkat regleringen av jordens bördighet negativt (Choumert & Phélinas, 2016). Enligt 

studien gjord av Boerema et al. (2016), värderas ekosystemtjänsten i området Gran Chaco med 

mestadels torrskog till 24$ per hektar per år.  

Endosulfan, som är ett insektsgift som används i Argentina för att hålla andelen insekter vid 

odlingen under kontroll (Choumert & Phélinas, 2016). Giftet är olösligt i vatten, men binder lätt 

till bland annat lera vilket leder till att giftet kan stanna i jord och vatten i åratal. Många länder 

har förbud mot användningen av Endosulfan (Karolinska Institutet, u.å.). Användningen av 

Endosulfan i sojabönsodlingen i Argentina har orsakat kraftiga föroreningar i landets 

grundvatten och har påverkat landets vattenrening negativt. Enligt studien gjord av Boerema et 

al. (2016), värderas ekosystemtjänsten i området Gran Chaco med mestadels torrskog till 200$ 

per hektar per år. 

Ökningen av sojabönsodling i Argentina har lett till en minskning av storskog i landet. Andel 

storskog har minskat från 13% 1990 till 10% 2012. Konvertering av skog har skett till förmån för 

sojabönsodlingen och dess jordbruk. Konverteringen har även skett som en indirekt följd av 

sojabönsodlingen i form av utveckling av landets infrastruktur och för att göra plats åt odlingar 

där det tidigare var boskap. På så sätt har skog avverkats för att göra plats åt boskap på andra 

ställen runt om i landet. Förlusten av skog har lett till en minskning av kolbiomassa, förstört 

habitat för djur och växter samt tömt jordfosforlagret. De omedelbara fördelarna med 

konvertering av skog, i förmån för produktion av soja, är däremot stora. Studier har visat att 

nuvärdet av sojabönor är högre än att behålla skogen och nuvärdet av boskap tillsammans. Att 

bara fokusera på de kortsiktiga, omedelbara vinsterna utan att ta hänsyn till de 

miljöpåverkningarna har en negativ påverkan på landet. Som en följd av den kraftiga 

skogsavverkningen i Argentina, har ekosystemtjänsten klimatreglering påverkats negativt 

(Choumert & Phélinas, 2016). Enligt studien gjord av Boerema et al. (2016), värderas 

ekosystemtjänsten i området Gran Chaco med mestadels torrskog till 1517$ per hektar per år. 

Den kraftiga avskogningen och den ökade användningen av bekämpningsmedel minskar 

möjligheten till pollinering i landet. Det här har både kraftiga ekologiska och ekonomiska 

konsekvenser (Faegri & Van der Pijl, 1980). Pollinering har stor positiv inverkan på skörden av 
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sojabönor (Jordbruksverket, 2018). Enligt studien gjord av Boerema et al. (2016), värderas 

ekosystemtjänsten i området Gran Chaco med mestadels torrskog till 219$ per hektar per år. 

Land som tidigare har varit betesmark för boskap, har täckts med permanent odlingsmark för 

soja. Det innebär att marken inte längre binds lika bra som tidigare och ökar därmed risken för 

att markerosion sker. I de fall erosion sker ökar risken ännu mer för att vattendrag förorenas 

(Naturskyddsföreningen (u.å.). Enligt studien gjord av Boerema et al. (2016), värderas 

ekosystemtjänsten i området Gran Chaco med mestadels torrskog till 461$ per hektar per år. 

Argentina är ett populärt resmål på grund av att landet erbjuder fina landskap och en livlig 

kultur. Landet sträcker sig över flera olika klimat vilket möjliggör att landet lockar alla sorters 

turister. Rekreation och turism är också väldigt viktigt för Argentinas ekonomi. Totalt 10% av 

landets befolkning jobbar inom turism (OECD, 2014). Den kraftiga besprutningen som idag sker 

i Argentina, där näst intill 17 miljoner hektar besprutas, ökar risken för att gifterna sprider sig 

och infekterar stora arealer av landet. Det här påverkar som tidigare nämnt den biologiska 

mångfalden, jorden, vattnet och luften. Det här påverkar också mänsklig rekreation och turism 

negativt då landet och dess ekosystemtjänster förstörs av gifterna från besprutningen. Land 

förstörs och det blir mindre lockande att besöka Argentina. Ifall turismen i landet minskar skulle 

även andel anställda inom turism att minska. En studie gjord av Boerema et al. (2016), värderas 

ekosystemtjänsten reaktion och turism i området Gran Chaco med mestadels torrskog till 348$ 

per hektar per år i landet.  

Tabell 9 nedan sammanställer alla ekosystemtjänster från Gran Chacos torrskog område.  

Tabell 9. Värdering av ekosystemtjänsterna i Gran Chaco omvandlad till dagens penningvärde 

Ekosystemtjänst  $/ha/år  

Biodiversitet  63,86 

Biokemiska kretslopp  1796,13 

Reglering av jordens bördighet  23,95 

Vattenrening  199,57 

Reglering av vattenflöden  410,32 

Klimatreglering  1516,73 

Gasreglering  199,57 
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Pollinering  218,73 

Erosionskontroll  461,40  

Reaktion och turism  348 

Totalt Ca 5238 

 

3.3 Konsumtion  

3.3.1 Generellt/globalt om konsumtionen 

Nästan alla sojabönor bearbetas för deras olja och mjöl, undantag är de sojabönorna som 

återplanteras (North Carolina Soybean Producers Association, 2014). Den största delen av den 

framställda oljan förädlas till någon form av livsmedel. Alternativa, mindre, 

användningsområden för oljan är biodieselproduktion och flertalet industriella 

användningsområden såsom smörjmedel, färg, etcetera. Vid bearbetning av sojabönan och 

framtagningen av sojaolja bildas restprodukten sojamjöl. Mjölet har sitt absolut största 

användningsområde inom djurfoder men används även till viss del till livsmedel. Figur 12 visar 

en övergripande bild över vilka olika slutprodukter som kommer från sojabönan beroende på hur 

den bearbetas och vad användningsområdet är (WWF, 2014). 
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Figur 10. Övergripande bild över vilka slutprodukter som kommer från sojabönan. Från WWF (2014) 

När det kommer till faktisk sojakonsumtion för länder är tillgängliga data för det mesta saknad, 

speciellt ur ett historiskt perspektiv. För att kunna få en bild över hur mycket soja som 

konsumeras världen över anses därför följande uppskattning bidra med en relativt korrekt bild 

över ett lands sojakonsumtion.  

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 

Produktion behandlar all den soja som ett land producerar, export och import behandlar all den 

soja som exporteras respektive importeras i form av hela sojabönor, sojaolja och sojamjöl. 

Uppskattningen ger således en bra översiktsbild på all den soja som stannar kvar i landet och 

således antas konsumeras på ett eller annat sätt. 

Utifrån uppskattningen presenteras i Figur 13 de fyra länder som konsumerar mest soja i världen 

samt regionen EU-28, som består av de 28 länder som gått med i EU från första juli 2013 

(USDA 2018). Ur figuren går att observera att toppkonsumenten Kina konsumerar mer än 
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dubbelt så mycket soja som USA, som konsumerar näst mest. Tredje mest konsumeras i regionen 

EU-28. 

  

Figur 11. De 5 länder som konsumerar mest soja 

Av länderna i EU-28 står Tyskland, Spanien och Frankrike totalt för 39% av den totala 

konsumtionen. Länderna producerar däremot inga relativt större mängder själva utan importerar 

det mesta av vad som konsumeras. Frankrike som producerar mest av de tre länderna producerar 

ungefär 3% av vad landet konsumerar. Tyskland och Spanien producerar båda mindre än 0,1% 

av ländernas konsumtion. Tillsammans i hela EU-28 produceras endast 3,9% av sojan som 

konsumeras av något tillhörande land, resterande importeras främst från Brasilien, Argentina och 

USA (Kroes & Kuepper, 2015). Även Kina importerar den större delen sin konsumerade soja. 

De största importerna kommer här från USA och Brasilien (WWF, 2014). I Figur 14 visas en 

översiktlig bild på hur importflödena ser ut mellan topproducenterna och toppkonsumenterna. 

Tjockleken på de olika flödespilarna illustrerar övergripande skillnader i kvantitet mellan 

importerna (WWF, 2014). 
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Figur 12. Översiktlig bild på hur importflödena ser ut mellan topproducenterna och 

toppkonsumenterna. Modifierad, efter WWF (2014) 

3.3.2 Djurfoder 

Det främsta användningsområdet för framtaget sojamjöl är som tidigare nämnt i rapporten 

djurfoder. Hit går ca 97% av allt producerat sojamjöl och således påverkar produktionen och 

efterfrågan på animaliska produkter även sojakonsumtionen (North Carolina Soybean Producers 

Association, 2014; Kroes & Kuepper, 2015). Allra främst bidragande är den stigande 

köttproduktionen som går att observera i Figur 15 där en speciellt kraftig ökning går att 

observera för utvecklingsländer (Lee et al., 2016). I samband med en ökad köttproduktion har 

även djurfodret gått från traditionella metoder såsom betning till alternativa metoder av pellets 

och andra proteinrika produkter. Blandningen mellan mindre användning av betesmark och billig 

proteinrik föda bidrar till en mer lönsam industri (Boerema et al., 2016). Sojabaserat djurfoder 

har en hög och stabil nivå av protein samtidigt som det också består av många essentiella 

aminosyror. Världen över står sojabönan för två tredjedelar av allt protein i djurfoder (Peisker, 

2001) och av totalt sojabaserat djurfoder går mest till gris (31%), gödkyckling (27%), mjölkkor 

(17%), nötkreatur (9%), värphöns (8%), akvatiska djur (5%) och 3% till övrigt (Dei, 2011). 
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Sojaproteinhalten i djurfodret varierar beroende på djurens specifika behov. Generellt sett är 

sojaproteinhalten som störst i foder till gödkyckling, värphöns och uppfödd fisk. Viss variation 

kan förekomma mellan åren beroende på exempelvis tillgänglighet och priset på sojaprotein 

jämfört med andra växtproteiner (Kroes & Kuepper, 2015).  

 

Figur 13. Historisk (heldraget) och prognostiserad (streckad) köttproduktion. Från Lee et al. (2016) 

Trots sojabönans viktiga roll inom djurfoder kan den inte konsumeras obehandlad. Utan 

behandling innehåller sojabönan ANF:s, anti-nutritive faktorer, som påverkar kvaliteten på 

proteinets näringsinnehåll. De främsta ANF:sen som kan hittas i sojabönan är proteashämmare 

och lektiner, vilka båda två kan motverkas med exempelvis värmebehandling. Vilken 

behandlingsmetod som används för att bli av med de två nämnda och resterande ANFs påverkar 

kvaliteten på näringsinnehållet av sojabönan olika, där värmetillförsel är den faktor som påverkar 

mest (Dei, 2011).  

3.3.3 Livsmedel 

Sojabönsbaserade livsmedel kan främst delas upp i två huvudkategorier, fermenterade och icke-

fermenterade. I Tabell 10 listas de vanligaste basprodukterna till vardera av huvudkategorierna 
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(Soya, u.å.). Ett vanligt exempel på en fermenterad sojaprodukt är sojasås och en vanlig icke-

fermenterad produkt är tofu. Vidare kan många olika maträtter tillagas med hjälp av 

basprodukterna från tabellen.  

Tabell 10. De vanligaste basprodukterna till varje huvudkategori 

Fermenterade Ej Fermenterade 

Sojasås Mianchi Soja melass Oncom 

Tauchu Nattō 

texturerat 

grönsaksprotein 

Sojabaserad spädbarns 

formula 

Akhuni (eller Axone) Miso Aburaage Sojabönsmjöl 

Bekang Kinema Biji Sojabönsolja 

Chagem pomba Picklad tofu Doufulu Sojamjölk 

Cheonggukjang Stinky tofu Dougan Sojayoghurt 

Doenjang Tamari Edamame Teriyaki 

Doubanjiang Tauco Kinako Tofu 

Douchi Gul sojabönpasta Kinema  

Fermenterad bönpasta Tempeh Kongnamul  

Fermenterade 

sojadryck Tianmianjiang  Lufu  

Gochujang Tungrymbai Mamenori  

Jajangmyeon Tương Okara  

 

Förutom den direkta konsumtionen av sojaprodukter genom livsmedlen listade i Tabell 10 

påverkar människan sojakonsumtionen vidare genom konsumtionen av animaliska produkter, 

allra främst i form av kött. Olika typer av köttdjur omvandlar foder och andra energikällor till 

kött olika effektivt. I Tabell 11 redogörs för några relevanta omvandlingsfaktorer, exempelvis 

krävs det 25kg foder för produktionen av 1kg nötkött (A well-fed world, 2015). 

 

Tabell 11. Omvandlingsfaktorer för produktionen av kött från fågel, fläskkött och nötkött 
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 Fågel Fläskkött Nötkött 

Omvandling foder 

(foder/ ätbar vikt) 

4.5 9.4 25 

Proteininnehåll 

(% av ätbar vikt) 

20 14 15 

Effektivitet av 

proteinomvandling 

(5%) 

20 10 4 

 

Vidare konsumeras även soja som en ingrediens i många produkter som inte vanligtvis 

förknippas med just soja. Ett exempel är fettsyran Lecitin som framtas ur soja en av de vanligaste 

additiven i bearbetad mat och kan hittas i allt från chokladkakor till smoothies (WWF, 2014). 

3.3.4 Konsumtionstrender 

I Figur 16 visas den historiska konsumtionen av sojabönor för de fem toppkonsumenterna enligt 

den uppskattning som presenterats tidigare (FAOSTAT, u.å.; Index Mundi, u.å.). Viss avvikelse 

mellan presenterade data och verkligheten finns på grund av saknad och fattiga data av samtliga 

sojaposter (sojabönor, sojaolja och sojakakor) för alla undersökta år. Ur figuren går det däremot 

att urskilja ett övergripande samband. Sojakonsumtionen ökar för samtliga av länderna som 

presenteras i grafen mellan åren 1978 och 2016. En speciellt kraftig ökning går att observera för 

Kina som i dagsläget konsumerar överlägset mest soja.  
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Figur 14. Visar den historiska konsumtionen av sojabönor 

Data som presenteras i Figur 16 är framförallt framtagen från FAOSTAT med undantag för EU-

28. För EU-28 presenteras data istället från Index Mundi då det fanns en avsaknad av relevant 

data från FAOSTAT. På grund av detta finns dessvärre endast presenterade data från 1999 och 

framåt för regionen EU-28. I Appendix 1 presenteras inhämtade rådata tillsammans värdena på 

konsumtionen enligt den tidigare nämnda uppskattningen. I och med saknade data för åren 1978–

1998 samt datainhämtning från olika källor blir jämförelse mellan länderna och EU-28 mindre 

relevant. Det finns däremot betydelse kvar i att behålla data för EU-28 för att ge en någorlunda 

relevant översiktsbild över konsumtionen.  

Vidare visar prognostiserade data från USDA (2018) över de kommande 8 åren en fortsatt 

stigande konsumtion av sojabönor, sojabönsolja och sojabönsmjöl. I Figur 17 går det att 

observera denna trend för samtliga av länderna samt sammanslaget för länderna tillhörande EU-

28, såväl som en prognostiserad ökning av sojakonsumtion i världen. 
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Figur 15. Prognostiserad trend över sojakonsumtion 
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4. Diskussion 

4.1 Konsumtionstrender  

Det finns ett flertal bakomliggande faktorer som bidrar till den ökande efterfrågan på sojabönor 

världen över. Den främsta drivkraften till den ökande efterfrågan har sin grund i en ökad 

levnadsstandard världen över. Då fler och fler människor nu ändrar sina traditionella matvanor 

till att inkludera mer kött och animaliska produkter i sina dieter ökar köttproduktionen på 

världsomfattande nivå, och som kunde observeras i Figur 15 sker det allra mest i 

utvecklingsländerna (Dei, 2011). Denna ökade efterfrågan på kött leder således till att efterfrågan 

på djurfoder, däribland sojabaserat djurfoder, ökar i samma takt. Prognostiserade data från 

USDA (2018) påvisar även att denna efterfrågan kommer kvarstå åtminstone fram till 2027, och 

i takt med produktionstrenden, kommer efterfrågan med största sannolikhet fortsätta öka även 

längre fram i tiden än så.  

Vidare finns det även andra potentiella drivkrafter som kan utöka efterfrågan ytterligare. Ett 

sådant är det sojabaserade biobränslet som fungerar som ett mer hållbart substitut till fossila 

bränslen. Just sojaolja är däremot inte den mest effektiva av råvaror för tillverkningen av 

biobränslen, tyvärr är det till och med ett av de sämre alternativen på råvaror som kommersiellt 

används till tillverkningen av biobränslen i dagsläget (Tomei & Upham, 2009). I Europa har till 

och med användningen av sojaolja som råvara minskat mellan åren 2011–2018, dock beror detta 

främst på att biobränslen som endast är baserade på sojaolja inte möter EU-standarden på jod-

nivåer, utan det krävs en råvarumix bestående av fler råvaror än sojaolja för att möta nivåkraven 

(Flach, Lieberz, Lappin & Bolla, 2018). I USA däremot är sojaoljan det dominerande råvaran för 

tillverkning av biodiesel som utgör det näst största biobränslen i landet. Här används sojaoljan 

som råvara i 56% av allt tillverkat biodiesel. På senare år har dock användningen av sojaolja som 

råvara minskat på grund av ett högre pris på vegetabiliska oljor till fördel för andra råvaror 

såsom djurfett och palmolja (Schnepf, 2013).  

Då det sojabaserade biobränslet inte i nuläget har en varken dominerande eller stigande global 

marknadsandel anses det tveksamt att denna skulle bli en drivande faktor i ökningen av 

efterfrågan på sojabönor. Råmaterialet som används för tillverkningen av biobränslen är starkt 

kopplat till anskaffningspriset på råvaran. Detta gör att även om inte det sojabaserade biobränslet 

i sig driver sojakonsumtionen framåt så kan det vara ett relevant alternativ som biobränsle i 
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framtiden. Efterfrågan på djurfodret hanterar nästintill endast sojamjöl vilket leder till att även 

stora mängder sojaolja produceras samtidigt. Utifrån data presenterad av USDA (2018) är 

efterfrågan på livsmedel från denna sojaoljan lägre än efterfrågan på sojamjölet som tillverkas. 

Således kommer det produceras sojaolja i överflöd i relation till efterfrågan vilket i sin tur leder 

till lägre försäljningspriser på den globala marknaden (Kenyon & Lucas, 1998) och med det ett 

relevantare alternativ som råmaterial. Utöver en potentiell prissänkning på sojaoljan finns det 

andra incitament till att använda den som råmaterial i biobränsleproduktion. Exempelvis har 

Argentina en högre exportskatt på ren sojaolja än vad de har på export av biobränslen, vilket 

uppmanar tillverkningen av sojabaserade biobränslen även om det inte är det mest effektiva 

alternativet i förhållande av liter biobränsle per skörd sojabönor (Tomei & Upham, 2009).  

En tredje potentiell bakomliggande faktor är den direkt mänskliga konsumtionen av sojabaserade 

produkter. I dagsläget är den betydligt lägre än den indirekta konsumtionen som kommer via 

köttkonsumtionen men flertalet studier på senare år har visat på positiva hälsofördelar med att 

inkludera sojaprodukter i dieten. Genom att exempelvis dagligen inkludera bland annat 25g 

sojaprotein i dieten minskas risken för hjärt-och kärlsjukdomar (Farriol, Jordà & Delgado. 2006). 

I och med den ökande köttproduktionen som presenterades i Figur 14 anses det dock osannolikt 

att en direkt mänsklig konsumtion av sojabaserade produkter kommer att driva den globala 

efterfrågan. Allt som allt verkar det som att djurfodret och efterfrågan på sojamjöl är det som 

driver efterfrågan och således även konsumtionen av sojabönor framåt.  

4.2 Hur ska konsumtionstrenderna bemötas?  

För att efterfrågan ska kunna tillfredsställas med den odlingsteknik och de skördar man får ut 

idag kommer en ökning av odlingsmarken behövas. Utifrån det presenterade resultatet av 

ekosystemvärderingarna som presenteras i Figur 2 kan man dra slutsatsen att rent värdemässigt 

förlorar man minst på att fortsätta exploatera gräsprärie i Nordamerika. Detta är dock 

problematiskt då den lämpliga marken i stort redan konverterats till odlingsmark, redan finns 

trender som visar att man expanderar in i mindre lämpad odlingsmark med högre risker för 

miljön och även för bönderna på grund av den högre risken för torka (Wright & Wimberly, 

2013). Detta stöds av Samson, Knopf och Ostlie (1998) som visar på hur lite av denna lämpliga 

mark som finns kvar att tillgå.  
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Precis som i USA så har de mest eftertraktade odlingsmarkerna redan använts i stora delar av 

Brasilien. Flera av deras biotoper har blivit konverterade till odlingsmark eller betesmark vilket 

gör att bara några få procent finns kvar av ursprungsytan av till exempel i områdena Cerrado och 

den Atlantiska skogen. Olika biotoper är även olika gynnsamma att odla på, detta i kombination 

av de stora ytor av regnskogsareal som faktiskt finns kvar gör att man ser en ökande avskogning 

i Amazonas, detta är mark som är lämpad att odla på men som har ett högt värde ekonomiskt sett 

genom sina ekosystemtjänster. Brasiliens nya president Jari Bolsanaro tycks dock inte se detta, 

utan ser istället detta som en chans att styrka Brasiliens ekonomi (Greenleaf, 2019). 

Problemet som ofta uppstår är att de som har nytta av ekosystemtjänsterna är inte samma 

personer som får nytta av den ekonomiska kortsiktiga vinningen av uppodling. Det stora 

ekonomiska värdet av regnskogen är något som påverkar oss alla på en global nivå. Detta skapar 

ett stort dilemma för hela världen. Trenderna påvisar att efterfrågan inte kommer stagneras inom 

de närmsta åren vilket bara ger ytterligare incitament till Bolsanaro att konvertera mer värdefulla 

biotoper.  

I Argentina ser situationen liknande ut. Även här så uppodlas en av deras mest värdefulla 

biotoper i Gran Chaco, nämligen deras torrskog. År 2012 hade de bara kvar 10% av landets 

storskog och de har också här problem med att de kortsiktigt vill maximera vinsten (Choumenrt 

& Phélinas, 2018). 

Många av de bättre odlingsmarkerna har alltså uppodlats och nu börjar stora mängder av ännu 

mer värdefulla marker förstöras i allt större uträckning. Detta tyder på att en ökning av 

odlingsmark för sojaproduktion är en svår väg att gå rent hållbarhetsmässigt. Kanske borde den 

ökande konsumtionen tillgodoses på något annat vis. 

Ett annat sätt att möta efterfrågan är att öka skördarna på samma mark som i nuläget, vilket finns 

potential för i delar av världen. Det diskuteras av Masuda och Goldsmith (2009) hur högre 

skördar per hektar skulle kunna möta det prognostiserade ökande behovet. Resultat visar på att 

det finns utrymme för en ökad skördstorlek men att det i dagsläget saknas ekonomiska 

incitament hos odlare för sådana förändringar. Masuda och Goldsmith (2009) nämner dock även 

att en sådan utveckling är optimistisk och pekar på att det skulle kräva en fyrdubbling av dagens 

skördstorlekar. Trots detta verkar en effektivare skörd ändå delvis vara rätt väg att gå, där 

investeringar i teknik och kunskapsspridning behövs, särskilt med fokus på att förbättra 
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lågproducerande områden, till exempel att fortsätta använda GMO-odling i Brasilien och 

Argentina. Utöver det så är det dags för EU att inse att GMO är en växande möjlighet att klara av 

och möta den ökande efterfrågan av soja som präglar världen idag (Council of the European 

Union, 2009).  

Med ovanstående resonemang kan man alltså möta ett begränsat ökat behov, men den stora 

problematiken kvarstår dock, att den prognostiserade ökningen är så pass stor. Det enda hållbara 

alternativet på lång sikt måste därför bli att minska behovet vilket innebär att världens 

konsumtionsmönster måste ändras så att den genomsyras av mer hållbart tänkande och att kosten 

är mer baserat mer på vegetabiliska produkter. 
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6. Appendix 

6.1 Appendix 1 - Sammanställning av data från FAOSTAT 

Sammanställning av data och beräkning av uppskattning på historisk konsumtion för 

toppkonsumenterna Kina, USA, EU-28, Brasilien och Argentina. 

 

 


	Innehållsförteckning
	Abstract
	Sammanfattning
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte

	2. Metod
	2.1 Avgränsningar
	2.1.1 Konsumtion
	2.1.2 Användningsområden
	2.1.3 Bearbetning
	2.1.4 Produktion


	3. Resultat
	3.1 Produktion
	3.1.1 Sojabönsvarianter
	3.1.2 Odlingsmark
	3.1.3 Seeding rate och Radarrangering
	3.1.4 Näringsämnen
	3.1.4.1 Kväve (N)
	3.1.4.2 Fosfor (P)
	3.1.4.2 Kalium (K)
	3.1.4.3 Mikronäringsämnen

	3.1.5 Politiska aspekter och policys

	3.2 Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster
	3.2.1 Ekosystemtjänster
	3.2.1.1 Stödjande tjänster
	3.2.1.2 Försörjande tjänster
	3.2.1.3 Reglerande tjänster
	3.2.1.4 Kulturella tjänster

	3.2.2 USA - Sojabönsodling och ekosystemtjänster
	Sammanfattad värdering av ekosystemtjänster i våtmarker och prärie

	3.2.3 Brasilien
	Regnskog
	Värdering av regnskogen
	Caatinga
	Värdering av Caatinga
	Cerrado
	Campos/Pampas
	Värdering av Pampas och Cerrado
	Pantanals våtmarker
	Värdering av pantanals våtmarker
	Atlantisk skog

	3.2.4 Argentina
	Gran Chaco
	Värdering av ekosystemtjänster i Gran Chaco


	3.3 Konsumtion
	3.3.1 Generellt/globalt om konsumtionen
	3.3.2 Djurfoder
	3.3.3 Livsmedel
	3.3.4 Konsumtionstrender


	4. Diskussion
	4.1 Konsumtionstrender
	4.2 Hur ska konsumtionstrenderna bemötas?

	5. Referenslista
	6. Appendix
	6.1 Appendix 1 - Sammanställning av data från FAOSTAT


