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Baggrund 

I Klimaloven fremgår det, at Danmark årligt skal udarbejde en global afrapportering, som belyser Danmarks 

globale påvirkning af klimaet, inklusive klimaaftryk relateret til Danmarks import og eksport. Som en del af 

Global Afrapportering 2022 har Energistyrelsen bedt IFRO bidrage til kapitlet om Danmarks import og forbrug 

af sojaskrå. Produktionen af soja i Sydamerika, hvorfra størstedelen af den danske, årlige import på 1,5-1,7 

millioner tons sojaskrå kommer, er forbundet med væsentlige udledninger af drivhusgasser, blandt andet fra 

ændringer i arealanvendelse (Bosselmann & Callesen, 2020). IFRO skal i denne sammengæng udarbejde et 

kort notat vedrørende forbruget af sojaskrå i typiske foderplaner for slagtesvin, søer, smågrise, malkekøer 

og slagtekyllinger samt mængden af iboende sojaskrå i Danmarks eksport af smågrise.  

Sojaforbrug i animalsk produktion 

Metode 

Metoden i dette notat er baseret på anvendte metoder i tidligere IFRO-rapporter (for eksempel Bosselmann, 

2020; Bosselmann & Gylling, 2013; 2014; Dolmer & Bosselmann, 2022). Der tages udgangspunkt i 

budgetkalkuler fra SEGES1 for udvalgte år. Budgetkalkulerne er generiske og udarbejdet for forskellige 

landbrugs-produktioner for at give en indikation af, hvad det koster landmanden at producere forskellige 

landbrugs-afgrøder og animalske produkter, og hvad den forventede indtjening er under en række 

forudsætninger. Budgetkalkulerne opdateres jævnligt for bedst muligt at repræsentere 

produktionseffektiviteten og gældende foderpriser og salgspriser. Til udregningerne i dette notat er alle 

budgetkalkuler tilgået i januar 2022 med undtagelse af budgetkalkulerne for 2013, som blev tilgået i 2013 

(Bosselmann & Gylling, 2013). Tabel 1 viser, hvilke budgetkalkuler der er anvendt. 

Tabel 1. Anvendte budgetkalkuler  

Dyreart Budgetkalkule 

Malkekøer 

Malkekøer st. race inkl. opdræt 
Produktionsform: Konventionel 
Foderplaner: 1 og 2 
Ydelsesniveau i år 2013-2014: 9.500 EKM pr. årsko* 
Ydelsesniveau i år 2019-2022: 11.000 EKM pr. årsko* 

Slagtekyllinger Slagtekyllinger 

Grise 

Søer med fravænnede grise 
Smågrise 
Slagtesvin 
Produktionsform: Konventionel  
Fodersystem: Færdigfoder og hjemmeblandet foder 
Købte smågrise 

*Foderplanerne for malkekøer er valgt ud fra ydelsesniveau, der er baseret på det gennemsnitlige 
ydelsesniveau i det pågældende år fra Danmarks Statistik (JORD2), malkekvæg, konventionel drift. 

                                                           

1 https://farmtalonline.dlbr.dk/Navigation/NavigationTree.aspx  

https://farmtalonline.dlbr.dk/Navigation/NavigationTree.aspx
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Indholdet af sojaskrå i forskellige typer af færdigfoder og foderblandinger er løbende indhentet fra større 

danske foderstofproducenter siden 2013 og senest i 2022. Baseret på ovenstående estimeres indholdet af 

sojaskrå i produktionen af henholdsvis mælk, kyllingekød og grisekød, hvor sidstnævnte udregnes for 

smågrise 0-7 kg, smågrise 7-32 kg og slagtesvin over 32 kg. Udover at vise sojaforbruget pr. kg kød, som gjort 

i tidligere notater, er sojaforbruget pr. dyr også udregnet i dette notat. I de følgende afsnit beskrives data, 

udregninger, antagelser og resultater for de enkelte produktioner.  

Udregningerne er foretaget for årene 2013 og 2014, svarende til IFRO’s tidligere rapporter, og 2019, 2020 og 

2021. Det er vigtigt at holde for øje, at budgetkalkulerne ikke repræsenterer den variation, der er på den 

enkelte landbrugsbedrift. Eksempelvis kan den enkelte landbrugsbedrift afvige fra foderplanen anvendt i 

budgetkalkulerne, ligesom sojaindholdet kan variere i både færdigfoder og tilskudsfoder, især på 

hjemmeblandet foder. Yderligere tager budgetkalkulerne ikke fuld højde for dynamiske effekter eller adfærd 

blandt landmændene, såsom tilpasning af foderplaner ved prisændringer i en type foder. 

Malkekvæg 

For malkekvæg er der benyttet budgetkalkuler svarende til det typiske ydelsesniveau det pågældende år, 

baseret på data fra Danmarks Statistik for det gennemsnitlige ydelsesniveau for malkekvæg, konventionel 

drift (JORD2). Der er taget udgangspunkt i to foderplaner, og efterfølgende er der fundet et simpelt 

gennemsnit af sojaforbruget.  

Malkekvæg betragtes som udtjente, når de har givet mælk i tre-fire år, hvorefter de slagtes og anvendes til 

produktion af oksekød. For at tage højde for værdien af kødet, udregnes en økonomisk allokering af 

sojaforbruget på mælk og oksekød. Der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige slagtevægt for køer og 

gennemsnitspriser (øre pr. kg slagtevægt), liter mælk produceret samt mælk ab landmand i alt (øre pr. kg) 

fra Danmarks Statistik (JORD2, ANI4, ANI7). Det antages, at en ko producerer mælk i tre år2, og at 

ydelsesniveauet ligger nogenlunde stabilt. Herefter findes fordelingsnøglerne for henholdsvis mælk og kød 

ved at estimere værdien af mælken produceret på de tre år samt værdien af en slagtet ko. Denne 

fremgangsmåde blev ikke benyttet i tidligere udregninger, hvilket betyder, at gram sojaskrå pr. liter mælk 

ikke kan sammenlignes 1:1 med estimater fra tidligere IFRO-rapporter. Forskellen er på 2 gram sojaskrå pr. 

liter mælk i 2020 (Bosselmann, 2020).   

Som man kan se i tabel 2, er sojaforbruget for malkekvæg faldet fra 2013 til 2020 for både mælk og oksekød. 

Det er antaget for 2022, at den økonomiske allokering er den samme som i 2020, da den gennemsnitlige 

slagtevægt samt priser ikke er tilgængelige endnu. Det kan ses, at sojaforbruget på både mælk og kød falder 

fra henholdsvis 38 gram og 239 gram sojaskrå pr. kg i 2020 til 25 gram og 153 gram sojaskrå pr. kg i 2022. 

Dette skyldes hovedsageligt, at mængden af sojaskrå, der gives separat fra soja i kraftfoder og 

kalvestarterblandinger, er faldet markant fra et gennemsnit på 359,5 kg i foderplanerne i 2020 til 214,5 kg i 

2022. Det reducerede sojaforbrug er hovedsageligt et resultat af højere prisstigninger på sojaskrå relativt til 

andre proteinfodermidler, såsom rapskager, samt at Arlas malkekvæg, som producerer langt størstedelen af 

den danske mælk, fra oktober 2021 kun må fodres GM-fri foder. GM-fri soja er væsentligt dyrere, hvilket 

øger substitutionen med andre proteinfodermidler. I hvilken udstrækning budgetkalkulerne tager højde for 

Arlas politik vides ikke. Faldet i sojaskrå modsvares dog af et øget forbrug af rapskager og byg.  

                                                           

2 Malkekøer giver ofte mælk mellem tre og fire år. Forbrug af sojaskrå pr. liter mælk og kg kød ændrer sig kun yderst 
marginalt ved en antagelse om fire års mælkeproduktion. 
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Tabel 2. Forbruget af sojaskrå for malkekvæg fordelt på kød- og mælkeproduktion 

  Fordelingsnøgle 
Sojaforbrug på 

tre år (kg) 

Sojaforbrug fordelt Soja (gram pr. kg)  

  
Kød  
(%) 

Mælk 
(%) 

Kød  
(kg) 

Mælk 
(kg) 

Kød Mælk 

2013 7 93 1.186 79 1.106 283 42 

2014 6 94 1.437 82 1.355 293 51 

2019 6 94 1.231 76 1.156 245 38 

2020 6 94 1.231 74 1.157 239 38 

2022 6 94 792,2 48 744 153 25 

Note: Tabellen viser forbruget af sojaskrå for mælk og oksekød for malkekvæg ud fra en økonomisk allokering. De to 
første kolonner viser fordelingsnøglerne for, hvordan sojaforbruget fordeles på henholdsvis mælk og kød med 
udgangspunkt i slagtevægt for malkekøer samt afregningspriserne for mælk og slagtevægt. 
Kilde: Egen udregning baseret på budgetkalkuler fra SEGES, information fra foderproducenter samt Danmarks Statistik 
(JORD2, ANI4, ANI7) 

Der bliver i gennemsnit anvendt omtrent 410 kg sojaskrå pr. årsko i 2020. Baseret på budgetkalkulerne 

forventes forbruget at blive reduceret til omkring 265 kg i 2022 (jf. tabel 3). Som beskrevet tidligere, skyldes 

dette blandt andet ændringer i priser på proteinfodermidler. I 2020-kalkulen ligger prisen på sojaskrå 35 

procent højere end rapsskrå og 109 procent højere end byg, og disse forhold stiger til henholdsvis 101 

procent og 232 procent i 2022-kalkulen. Foderomkostningerne i mælkeproduktionen har ligget nogenlunde 

stabilt fra 2013 til 2022, hvilket er et resultat af substitution af fodermidler baseret på relative prisforskelle.   

Tabel 3. Forbruget af sojaskrå pr. årsko inklusive opdræt 

  2013 2014 2019 2020 2022 

Sojaforbrug i kg pr. ko pr. år 395,25 478,9 410,45 410,45 264,05 

Kilde: Egen udregning baseret på budgetkalkuler fra SEGES samt information fra foderproducenter 

Slagtekyllinger 

Der anvendes budgetkalkuler for konventionelle slagtekyllinger baseret på indsatte kyllinger og 

salgsproduktion ved 1.000 slagtekyllinger. Foderet til kyllinger består primært af fuldfoder, der indeholder 

en sojaandel på 25 procent, som også er anvendt i Bosselmann (2020). I Bosselmann & Gylling (2013) var 

andelen sat til 26 procent, som blev angivet af foderstofproducenterne på daværende tidspunkt.  

Der blev i 2020 brugt 650 gram sojaskrå til at producere en slagtekylling, jf. tabel 4. Siden 2013 er mængden 

af sojaskrå faldet med omtrent 100 gram. Dette skyldes forbedringer i udnyttelsen af foderet. Således er det 

samlede forbrug af foder pr. kg kylling produceret faldet fra 1,68 kg i 2013 til 1,20 kg i 2022. Mængden af 

fuldfoder er i samme periode faldet fra 2.890 kg til 2.600 kg, medens salgsudbyttet fra 1.000 slagtekyllinger 

er steget fra 2.150 kg til 2.200 kg. Foderomkostningerne har generelt været faldende i perioden men har 

gennemgået en mindre stigning fra 2020 til 2022, hvilket skyldes generelt stigende foderpriser. 

Foderstofproducenterne har ikke rapporteret en andelsmæssig nedgang i sojaandelen i fuldfoderet til 

slagtekyllinger på trods af de stigende priser.  
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Tabel 4. Forbruget af sojaskrå og foderomkostninger pr. kylling og pr. kg kød  

Pr. kylling 2013 2014 2019 2020 2022 

Soja (g) 751,4 734,3 650,0 650,0 650,0 

Foderomkostning (kr.) 10,1 8,3 6,0 6,0 7,8 

Pr. kg kød 2013 2014 2019 2020 2022 

Soja (g) 349,5 341,5 296,8 296,8 295,5 

Foderomkostning (kr.) 4,69 3,88 2,75 2,73 3,5 

Kilde: Egen udregning baseret på budgetkalkuler fra SEGES samt information fra foderproducenter 

Grise 

For grise er der anvendt budgetkalkuler for to typer foderplaner (færdigblandet og hjemmeblandet) for 

konventionel produktion. Baseret på information fra Svendgaard3 foregår 57 procent af svineproduktionen 

med hjemmeblandet foder og de resterende 43 procent med færdigblandet foder. Udregninger og 

budgetkalkuler i 2013 er baseret på Bosselmann og Gylling (2013), som udelukkende er baseret på 

budgetkalkuler for færdigblandet foder. Da andelen af sojaskrå er højere i hjemmeblandet foder, vil estimatet 

for grise i 2013 være underestimeret i denne sammenhæng. 

Der tages højde for sojaforbruget i hele grisens levetid samt for soens forbrug og svind i løbet af 

produktionskæden. Sojaindholdet i foderet pr. pattegris, inklusive soens foderindtag og tab (døde dyr), 

overføres til smågrise, som igen overføres til slagtesvin, inklusive kasserede dyr. I denne sammenhæng er der 

ikke forskel på specialiseret (for eksempel bedrifter der kun producerer pattegrise) og integreret produktion.  

Baseret på information fra Vilomix er andelen af soja i svinefoder faldet med cirka 1 procentpoint fra 2014 til 

i dag grundet kvælstofregulering i landbruget, der har betydet, at proteinindholdet i korn er steget, og der 

har derfor været mindre behov for at supplere op med mere sojaskrå for at opnå et optimalt niveau af 

protein4. Foderstofproducenterne har ikke rapporteret yderligere fald i andelen af sojaskrå i fuldfoder til 

slagtegrise på trods af de højere priser.  

Smågrise fodres ofte ikke direkte med sojaskrå, da der er nogle stoffer i sojaskrå, der forhindrer optagelsen 

af protein i tarmen og derved belaster grisen. Derfor bliver sojaskrå ofte forarbejdet til en række høj-

proteinstoffer igennem blandt andet fermentering under enzymatisk påvirkning (Bosselmann & Gylling, 

2014). I denne notat antages det, at konverteringen fra sojaskrå til højproteinstofferne i smågrisefoder er 

1:1. 

Der blev i gennemsnit brugt 38,87 kg sojaskrå til at producere et slagtesvin med en slagtevægt på 86,5 kg i 

2020. Sojaforbruget har ikke ændret sig betydeligt siden 2014 for hverken slagtesvin eller smågrise. 

  

                                                           

3 Personlig kommunikation, Jens Svendgaard, Seniorrådgiver, Foderrådgivning og management support, Svin, Vilomix, 
26. januar 2022. 
4 Som fodnote 3. 
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Tabel 5. Forbruget af sojaskrå for grise (kg sojaskrå pr. dyr) 

  2013* 2014 2019 2020 2022 

Svinekød 31,65 39,06 40,02 38,87 39,18 

Smågrise mellem 7 og 32 kg  11,23 10,98 10,41 10,31 10,22 

Smågrise under 7 kg 3,22 4,44 4,08 4,15 4,13 

* År 2013 viser kun sojaforbruget for færdigblandet foder, da data om hjemmeblandet foder ikke er tilgængelige. 
Kilde: Egen udregning baseret på budgetkalkuler fra SEGES samt information fra foderproducenter 

Relativt til slagtesvin og smågrise mellem 7 og 32 kg er forbruget af sojaskrå pr. kg for smågrise under 7 kg 

højere og ligger mellem 460,1 gram pr. kg og 634 gram pr. kg kød i perioden 2013 til 2022, som vist i tabel 6. 

Dette forbrug udgøres hovedsageligt af sojaforbruget i foderet til søerne, medens der kun indgår sojaskrå i 

pattegrisefoderet i færdigfoder, og andelen af sojaskrå heri er lav (omkring 2 procent).  

Tabel 6. Forbruget af sojaskrå for grise (gram pr. kg dyr (smågrise) eller pr. kg svinekød) 

  2013* 2014 2019 2020 2022 

Svinekød 380,4 475,1 457,6 445 443,9 

Smågrise mellem 7 og 32 kg 348,5 343,2 324,0 321 319,4 

Smågrise under 7 kg 460,1 634,2 583,1 593 589,4 

* År 2013 viser kun sojaforbruget for færdigblandet foder, da data om hjemmeblandet foder ikke er tilgængelige. 
Kilde: Egen udregning baseret på budgetkalkuler fra SEGES samt information fra foderproducenter 

Foderomkostningerne pr. kg gris produceret er også relativt højere for smågrise under 7 kg (jf. tabel 7). Med 

udgangspunkt i de belyste år er foderomkostningerne pr. kg kød generelt faldende i perioden siden 2013, 

men med en mindre stigning i 2022. Der kan have været andre udsving i de mellemliggende år 2015-2018.  

Tabel 7. Foderomkostninger for grise (kr. pr. kg kød) 

  2013* 2014 2019 2020 2022 

Svinekød 7,84 6,36 6,20 5,83 6,35 

Smågrise mellem 7 og 32 kg 7,09 5,74 5,23 5,07 5,45 

Smågrise under 7 kg 15,19 11,60 10,00 9,56 10,79 

* År 2013 viser kun sojaforbruget for færdigblandet foder, da data om hjemmeblandet foder ikke er tilgængelige. 
Kilde: Egen udregning baseret på budgetkalkuler fra SEGES samt information fra foderproducenter 

Eksport af smågrise 

Der er taget udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers (L&F) statistik over eksporterede levende grise5. I denne 

statistik opdeles eksporterede smågrise i to intervaller; 0-15 kg og 15-50 kg. Grunden til denne opdeling er 

datagrundlaget, da L&F får deres data fra Svineafgiftsfonden, hvor der betales en afgift ud fra grisens vægt. 

Afgiften er forskellig, om det er grise under 15 kg eller grise mellem 15 og 50 kg. Baseret på information fra 

                                                           

5 https://lf.dk/tal-og-analyser/statistik/svin/eksport-af-levende-svin  

https://lf.dk/tal-og-analyser/statistik/svin/eksport-af-levende-svin
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L&F6 samt med udgangspunkt i budgetkalkulerne antages det, at smågrisene i de to grupper i gennemsnit 

vejer 7 kg og 32 kg. 

Smågrise med en gennemsnitsvægt på 32 kg har siden 2013 udgjort mellem 96 og 98 procent af Danmarks 

samlede smågriseeksport, jf. tabel 8. I 2020 eksporterede Danmark 150.022 tons sojaskrå igennem 

smågriseeksporten. Dette udgør 10 procent af Danmarks samlede import af sojaskrå i samme periode7. Da 

antallet af eksporterede smågrise er steget fra 9,7 mio. grise i 2013 til 14,7 mio. grise i 2020, er mængden af 

iboende soja, der eksporteres ud af landet igennem smågriseeksporten, også steget. 

Tabel 8. Antallet af eksporterede smågrise samt de eksporterede grises samlede sojaforbrug  

Antal eksporterede smågrise (1.000 stk.) 2013 2014 2019 2020 

Smågrise 32 kg  9.318 10.517 14.542 14.399 

Smågrise 7 kg 388 362 343 368 

I alt  9.707 10.879 14.885 14.767 

Samlet sojaforbrug (ton) 2013* 2014 2019 2020 

Smågrise 32 kg 104.663 115.489 151.450 148.493 

Smågrise 7 kg 1.250 1.607 1.400 1.529 

I alt  105.913 117.096 152.850 150.022 

* År 2013 viser kun sojaforbruget for færdigblandet foder, da data om hjemmeblandet foder ikke er tilgængelige. 
Kilde: Egen udregning baseret på budgetkalkuler fra SEGES samt Landbrug & Fødevares Statistik over eksporterede 
levende grise 
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