Information från Foder & Spannmål om läget beträffande ekologiska foderråvaror
De senaste veckorna har foderbranschen fått många frågor med anledning av att det råder en mycket
besvärlig situation ifråga om tillgången på ekologiska råvaror. Denna information syftar till att ge
intresserade aktörer en aktuell bild av läget.
Bakgrund
Corona-pandemins effekter blev kännbara våren 2020 och medförde då stora problem ifråga om
tillgången på ekologiska foderråvaror. Foderbranschen var då endast några veckor ifrån att stå helt
utan proteinråvaror till sina ekologiska sortiment. Under senare delen av 2020 och första halvan av
2021 förbättrades sedan läget, även om situationen på intet sätt varit oproblematisk. Under hösten
2021 har läget åter förvärrats betydligt. Orsaken är en kombination av en utbudsbrist och stora
svårigheter på fraktmarknaden, både vad avser båtar och lastbilar.
Nuläget och utvecklingen framöver
Läget är nu mycket bekymmersamt för hela den svenska foderbranschen. Produktionsstopp alternativt
kvoterade foderleveranser är redan nu en realitet för vissa företag och kan bli det på mycket kort varsel
för andra. Även om situationen tillfälligtvis kan lättas upp, är bedömningen att marknadsläget kommer
fortsätta att vara bekymmersamt under överskådlig tid. En förhoppning är att vi kan återgå till en
normal situation när pandemin avklingat på global nivå och marknaden därefter fått tid på sig att
anpassa sig till ett mer normalt läge.
Foder & Spannmål har tillsatt en för hela foderbranschen gemensam arbetsgrupp som på veckobasis
noga följer utvecklingen på både nationell och internationell nivå.
Dispenser
Foderbranschen har informerat myndigheter och organisationer om det besvärliga läget. Det finns
möjlighet för ekologiska producenter att hos Jordbruksverket individuellt söka dispens för att kunna
utfordra med vissa konventionella proteinråvaror. En sådan ansökan skall åtföljas av ett intyg från sin
foderleverantör som beskriver läget. Vidare behöver KRAV också ändra sina regelverk, vilket det f n
finns förslag om. Sedan måste efterföljande led också ta ställning till hur man ser på dispenserna.
Djurslag
Enligt vad Foder & Spannmål erfar är det i första hand fjäderfä som är aktuella för att omfattas av
dispenser. Anledningen till att fjäderfä prioriteras grundar sig på djurens välfärd. Foderbranschen vill
emellertid framhålla att det även för andra djurslag är viktigt att kunna ge foder med rätt
näringsinnehåll, både för att kunna hantera en redan utsatt produktionsekonomi, men också för
produkternas kvalitet och för djurens välmående ifråga om t ex tarmflora och fruktsamhet. I
sammanhanget skall också beaktas att individuella dispenser för fjäderfä endast i begränsad
omfattning hjälper upp den generella bristsituationen.
Foder & Spannmål står naturligtvis till förfogande för ytterligare information.
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