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WWF	er	en	af	verdens	største	og	mest	erfarne	uafhængige	natur-	og	
miljøbevarelsesorganisationer.	Mere	end	fem	millioner	mennesker	
støtter	organisationen	over	hele	verden,	og	WWF	har	et	aktivt	globalt	
netværk	i	mere	end	100	lande.	

WWF’s	mission	er	at	stoppe	forringelsen	af	jordens	naturlige	miljø		
og	skabe	en	fremtid,	hvor	mennesker	lever	i	harmoni	med	naturen.	
WWF	arbejder	for	dette,	dels	ved	at	bevare	naturens	mangfoldighed	
med	fokus	på	de	biologisk	rigeste	naturtyper	på	jorden,	dels	ved	at	
sikre,	at	naturens	ressourcer	udnyttes	på	en	bæredygtig	måde	og	
endelig	ved	at	bekæmpe	forurening	og	unødigt	forbrug	af	ressourcer	
og	energi.
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sammenfatning 

Det	danske	forbrug	af	soja	til	foder	er	omkring	1,7	millioner	ton	om	året,	hvor	af	
størstedelen	kommer	fra	Brasilien	og	Argentina	og	bruges	i	dyrefoder.	Det	danske	
sojaforbrug	pr.	indbygger	er	fem	gange	højere	end	det	europæiske	gennemsnit	pr.	
indbygger,	og	Danmark	har	derfor	et	stort	ansvar	for	at	sikre,	at	vores	forbrug	ikke	
leder	til	afskovning.	

Med	denne	rapport	sætter	WWF	Verdensnaturfonden	fokus	på	produktionen	af	soja	
og	den	afskovning	produktionen	fører	til.	Der	trækkes	tråde	til	danske	aktører	-	virk-
somheder	såvel	som	myndigheder.	Rapporten	fokuserer	på,	hvordan	virksomheder	
og	myndigheder	reagerer	i	forhold	til	sojaproblematikkerne,	og	der	gives	anbefalinger	
til,	hvordan	disse	aktører	kan	være	med	til	at	øge	efterspørgslen	på	certificeret	soja,	
som	er	dyrket	på	en	ansvarlig	måde	og	som	kun	medfører	en	begrænset	merpris.	

Soja	er	en	højtydende	afgrøde,	der	leverer	meget	protein	pr.	areal.	Derfor	fokuserer	
WWF	Verdensnaturfonden	i	denne	rapport	på	metoder,	der	kan	reducere	miljøeffekt-
erne	fra	sojaproduktionen,	frem	for	at	skabe	alternativer	til	soja.	Dermed	ikke	sagt,	
at	der	ikke	kan	vise	sig	interessante	alternativer	til	brugen	af	soja.		Alle	lande	har	
ansvar	for	at	reducere	presset	på	verdens	skove,	blandt	andet	for	at	beskytte	biodiver-	
siteten	og	mindske	udslip	af	drivhusgasser	og	dermed	klimafor-andringer.	Danmark	
har	anerkendt	dette	officielt	i	aftaleteksten	for	COP16	i	Cancún,	og	virksomhederne	
har	gennem	deres	CSR-politikker	stort	set	alle	vedkendt	sig	et	miljø-	og	samfundsansvar.	

WWF	har	været	med	til	at	udarbejde	standarder	for	ansvarligt	produceret	soja	under	
initiativet	RTRS	(Roundtable	on	Responsible	Soy).	I	2011	er	det	første	RTRS-certifi-
cerede	soja	kommet	på	marked.	Denne	rapport	vil	forsøge	at	motivere	flere	danske	
virksomheder	til	at	efterspørge	certificeret	soja,	og	inspirere	de	relevante	danske	
myndigheder	til	at	indtage	en	aktiv	rolle	for	at	fremme	efterspørgslen	efter	certifi-
ceret	soja.	Den	største	barriere	for	at	øge	den	danske	efterspørgsel	efter	ansvarligt	
produceret	soja	virker	i	dag	til	at	være	en	meromkostning,	der	pt.	er	på	omkring	1	
procent	af	markedsprisen	for	soja,	samt	manglende	opmærksomhed	omkring	pro-	
blemerne	ved	den	nuværende	produktion.

Som	baggrund	for	denne	rapport	er	der	lavet	litteraturstudier	og	gennemført	inter-	
views	med	flere	virksomheder	omkring	deres	holdninger	til	RTRS.	Baseret	på	dette	
konkludere	rapporten	at	aktørerne	i	den	danske	kødproduktion,	særligt	foderstof-
producenter,	slagterier	og	mejerier,	har	en	stor	betydning	for,	at	RTRS-soja	bliver	
introduceret	på	det	danske	marked,	men	generelt	er	disse	aktører	fortsat	for	passive		
i	arbejdet	for	at	udvide	brugen	af	ansvarligt	produceret	soja.	Resultaterne	indikerer	
dog	også,	at	der	er	stigende	interesse	fra	virksomhederne	for	RTRS.	De	danske	detail-	
kæder	er	fuldstændig	passive	i	deres	arbejde	med	soja,	og	vil	først	reagere,	når	de	
oplever	markedspres.	Den	begrænsede	opmærksomhed	omkring	soja	problematikken	
er	årsag	til,	at	der	pt.	kun	er	tre	danske	virksomheder,	der	er	medlem	af	RTRS	-	et	
langt	lavere	tal	end	i	mange	af	de	lande,	vi	normalt	sammenligner	os	med.

De	danske	myndigheder	har	ikke	i	tilstrækkelig	grad	adresseret	miljøproblemerne	ved	
konventionel	sojaproduktion,	og	denne	rapport	giver	derfor	klare	anbefalinger	til	myn-	
dighederne	om	at	reducere	det	danske	sojaforbrugs	negative	konsekvenser	for	de	tro-	
piske	skove.	
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Verdens	skove	er	under	pres,	og	der	forsvinder		
årligt	13	millioner	hektar.	Drivkræfterne	bag	
afskovning	er	mange	og	ofte	forbundne,	men	
der	er	ingen	tvivl	om,	at	afskovningen	i	Syd-	
amerika	er	sammenhængende	med	den	
eksplosive	ekspansion	af	sojaplantager.		
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1. inDleDning
Soja	er	et	af	verdens	vigtigste	foderstoffer.	Det	øgede	
kødforbrug,	som	følge	af	verdensomspændende	
befolkningsvækst	og	økonomisk	vækst,	har	ført	til	en	
stigende	efterspørgsel	på	soja	til	dyrefoder.	Det	lægger	
et	større	pres	på	tropiske	skovområder	i	Sydamerika,	
hvor	en	stor	del	af	verdens	produktion	finder	sted.		

Den	danske	kødproduktion	er	ganske	betydelig	i	forhold	til	landets	størrelse,	hvilket	
medfører	en	stor	import	af	soja	til	foder.	Særligt	de	27,7	millioner	svin,	der	årligt	pro-	
duceres	i	Danmark,	spiser	store	mængder	soja.	Det	danske	forbrug	af	soja	til	foder	er	
omkring	1,7	millioner	ton	om	året.	Samtidig	er	flere	danske	virksomheder	betydelige	
aktører	i	den	internationale	soja-værdikæde.

Denne	rapport	synliggør	den	danske	soja-værdikæde	og	de	danske	virksomheders	
holdning	til	RTRS.	Baseret	på	disse	informationer	kommer	rapporten	med	anbefalinger	
til,	hvilke	ændringer	virksomheder	og	myndigheder	kan	og	bør	foretage	for	at	medvirke	
til	at	reducere	det	danske	pres	på	de	tropiske	skove.

Det	globale	ressourceforbrug	overstiger,	hvad	naturen	kan	nå	at	regenerere	med	en	
faktor	på	1,5,	ifølge	WWF’s	Living	Planet	Report	2010.	Overforbruget	af	naturens	
ressourcer	lægger	et	enormt	pres	på	økosystemer	over	hele	verden,	som	medfører	et	
omfattende	tab	af	biodiversitet.	Landbrug	og	fødevarer	er	ifølge	UNEP	(United	Nations	
Environment	Programme)	nogle	af	de	vigtigste	årsager	til	den	store	belastning	af	
miljøet.	Living	Planet	Index	(LPI)		viser	en	samlet	nedadgående	tendens	i	den	globale	
biodiversitet	på	næsten	30	procent	mellem	1970	og	2007.	Tendenserne	er	endnu	værre,	
når	det	kommer	til	de	mest	artsrige	dele	af	verden	som	regnskovene;	LPI	for	troperne	
er	faldet	med	60	procent	siden	1970.	Dette	pres	vil	forøges	yderligere	i	de	kommende	
år,	hvis	der	ikke	gøres	noget	for	at	omlægge	verdens	forbrug	af	naturressourcer.	
	
De	negative	miljømæssige	bivirkninger	ved	landbrugsproduktionen	er	i	mange	tilfælde	
	ikke	direkte	synlige.	Det	skyldes	blandt	andet,	at	den	stigende	internationale	handel	
spreder	de	produktionsarealer,	der	bruges	til	produktionen	af	danske	fødevarer,	udover		
hele	kloden.	De	reelle	globale	miljø-	og	samfundsmæssige	omkostninger	ved	produk-
tionen	bliver	derved	sjældent	afspejlet	i	danske	virksomheders	varepriser.	

Certificeringsordninger	som	RTRS	(Round	Table	on	Responsible	Soy)	kan	bidrage	til	
at	løse	problemerne	ved	at	give	myndigheder,	virksomheder	og	forbrugere	mulighed	
for	at	vælge	produkter,	der	tager	hensyn	til	det	lokale	område,	som	sojaen	produceres	
i,	både	i	forhold	til	miljømæssige	og	sociale	forhold.	

WWF	Verdensnaturfonden	opfordrer	derfor	danske	virksomheder	til	at	tage	ansvar	
ved	at	deltage	i	RTRS-samarbejdet	samt	ved	at	udarbejde	og	implementere	politikker,	
der	fremmer	den	ansvarligt	producerede	soja.	

Politikere	og	myndigheder	bærer	dog	også	et	ansvar.	WWF	opfordrer	dem	til	at	skabe	
gode	og	tidssvarende	rammevilkår,	så	det	kan	betale	sig	at	overgå	til	et	mere	bæredygtigt		
varesortiment.	I	kapitel	4	gives	der	forslag	til,	hvordan	myndighederne	kan	bidrage	til	
at	lette	introduktionen	af	ansvarligt	producerede	varer	på	det	danske	marked.

Rapporten	forholder	sig	primært	til	virksomhedernes	og	myndighedernes	ansvar.	
Forbrugerne	og	NGO’erne	spiller	selvfølgelig	også	en	rolle,	hvilket	fremhæves	af	flere	
virksomheder,	men	de	er	sekundære	i	denne	rapport,	da	det	i	første	omgang	handler	
om	at	fokusere	på	at	skabe	gode	rammer	for	efterspørgslen.	Forbrugerne	og	NGO’erne	
spiller	dog	en	stor	langsigtet	rolle,	ved	at	skabe	opmærksomhed	om	problematikkerne	
og	lægge	pres	på	og	motivere	virksomheder	og	myndigheder	til	at	rykke	sig	yderligere	i	
en	mere	bæredygtig	retning.		Da	omkring	99	procent	af	den	soja,	der	importeres	til	
Danmark	anvendes	i	dyrefoder,	har	denne	rapport	et	særligt	stort	fokus	på	den	danske	
kødproduktion.	

Omdrejningspunktet	for	rapporten	er,	hvordan	danske	aktører	kan	medvirke	til	at	gøre	
produktionen	af	soja	mere	ansvarlig.		I	denne	sammenhæng	er	der	derfor	kun	i	begrænset	
omfang	fokuseret	på	mulighederne	for	at	erstatte	soja	med	andre	proteinkilder,	men	
dermed	ikke	sagt,	at	der	ikke	kan	være	interessante	alternativer.	Ligeledes	er	der	kun	
begrænset	fokus	på	behovet	for	at	reducere	vores	høje	kødforbrug,	og	dermed	efter-	
spørgslen	efter	soja,	men	dette	er	naturligvis	en	yderst	relevant	problematik	i	forhold	
til	presset	på	de	tropiske	skove.	

1Living Planet Index (LPI)	
er	en	indikator	for	den	globale	biologiske	
mangfoldighed.	Living	Planet	Index	blev	
oprindeligt	udviklet	af	WWF	i	samarbejde	med	
UNEP-WCMC,	der	er	biodiversitetsvurderings	
og	policy	delen	af	FNs	Miljøprogram.	

flere danske 
virksomheder er 

betydelige aktører i 
den internationale  
soja-værdikæde
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2. Den nuværenDe 
sojaproDuktion 

ryDDer tropisk skov
2.1 
Afskovning	i		
Argentina	og	Brasilien
I	løbet	af	de	seneste	tre	årtier	er	der	i	gennemsnit	blevet	
ryddet	ca.	13	millioner	hektar	skov	om	året	.	Det	svarer	

til	et	skovområde	på	omkring	tre	gange	Danmarks	areal,	der	forsvinder	-	hvert	år.

Drivkræfterne	bag	skovrydningen	er	ofte	sammenhængende,	se	figur	1.	De	vigtigste	
drivkræfter	i	Sydamerika	og	Sydøstasien	har	skiftet	fra	at	være	småskala-jordejere,	
der	rydder	skoven	for	at	få	arealer	til	græsning	af	kvæg	og	små-landbrug,	til	at	være	
virksomheder	og	storskala-brug,	der	i	højere	grad	anlægger	permanente	plantager	og	
landbrug	som	eksempelvis	sojabønnelandbrug	.	Dette	skift	er	drevet	af	national	og	
international	markedsefterspørgsel,	der	fysisk	befinder	sig	langt	fra	skovområderne.

	
United	Nations	Environment	Programme	(UNEP)	har	identificeret,	at	etablering	af	
sojabønnemarker	er	en	af	de	primære	drivkræfter	bag	permanent	afskovning	i	
Argentina	og	Brasilien.	Soja	er	den	vigtigste	eksportafgrøde	i	Argentina	og	Brasilien	
og	tilsammen	producerer	de	ca.	42	procent	af	al	soja	i	verden.	De	vigtigste	
importlande	er	Kina,	EU-lande	samt	Japan.	

Sojabønnearealet	i	Argentina	og	Brasilien	havde	i	perioden	2000-2009	en	vækst	på	
hhv.	94	procent	og	60	procent.	Sojabønnearealet	er	på	verdensplan	steget	enormt	
gennem	de	seneste	50	år,	og	der	er	nu	omkring	99	millioner	ha	sojabønnemarker	verden	
over,	eller	hvad	der	svare	til	mere	end	det	samlede	areal	af	Frankrig,	Tyskland	og	Østrig	
figur	2.	Dermed	er	sojabønner	en	af	de	fem	mest	udbredte	afgrøder	i	verden.	I	2020	for-	
ventes	efterspørgslen	af	soja	at	være	på	300	millioner	ton	om	året,	en	vækst	på	60	procent	
siden	2004	.	

Ved	fældning	af	skov	kan	tidligere	sammenhængende	skov	blive	opsplittet	og	flere	dyre-	og	plantearter	
blive	truet	af	udryddelse	eller	forsvinde	helt.	Habitatopsplitning	betyder	for	eksempel,	at	den	gyldne	
løveabe	ikke	kan	sprede	sig	fra	det	lille	område	den	i	dag	lever	på,	samt	at	bestanden	af	den	allerede	
truede	kæmpeodder	vil	blive	reduceret	yderligere	med	50	procent	frem	til	2028.	Et	andet	problem	ved	
sojabønne-markerne	er	brugen	af	ild	ved	rydningen	af	skoven,	da	denne	praksis	medfører	årlige	ukontrol-	
lerede	brande	med	sundhedsmæssige	risici,	økonomiske	tab,	CO2-emissioner	og	tab	af	naturlige	leve-	
steder.	Det	anslås,	at	ca.	15	procent	af	verdens	samlede	udslip	af	drivhusgasser	kommer	fra	afskovning	
og	degradering	af	skov.	Drivhusgasserne	kan	ikke	umiddelbart	optages	igen,	idet	primær	naturskov	kan	
lagre	meget	større	mængder	drivhusgasser	end	plantageskove.	De	områder,	hvor	afskovning	og	tab	af	
bevarings-værdige	områder	sker	hurtigst	som	følge	af	udvidelser	af	soja	produktionsarealet,	er	den	
brasilianske	træsavanne	El	Cerrado,	se	boks	1	og	den	argentinske	savanne	Gran	Chaco.	Herudover	er	
Bolivias	Chiquitano,	Paraguays	atlantiske	skov	og	den	bolivianske	og	brasilianske	del	af	Amazonas	under	
stigende	pres	fra	landbrugsudvidelser.

Afskovning	har	store	konsekvenser	for	det	globale	klima,	biodiversiteten	samt	eco	system	services.	
Desuden	resulterer	afskovning	i	blandt	andet	erosion,	vandforurening	og	habitatopsplitning,	hvilket	
igen	fører	til	tab	af	unikke	plante-	og	dyrearter.	Udover	skovrydningen	i	sig	selv,	er	der	ydermere	en	
lang	række	negative	konsekvenser	fra	sojaekspansionen.	De	traditionelle	små	jordejeres	multiafgrøde-	
landbrug	er	under	stigende	pres	fra	infrastrukturudbygningen,	som	følge	af	sojaekspansion,	hvilket	
gør	skovene	tilgængelige	for	endnu	flere	bosættere.	Ulovlige	jordopkøb	og	areal-konflikter	bliver	lige-	
ledes	hyppigere.	Storskala	sojaproduktion	kan	føre	til	brud	på	arbejdsrettigheder	(f.eks.	tvangsarbejde),	
fortrængning	af	landbefolkningen	og	lokale	indfødte	folk	samt	ustruktureret	brug	af	kemikalier,	som	
medfører	stor	risiko	for	både	forurening	af	miljøet	og	risiko	for	pesticidrester	i	afgrøderne.

BOKS 1: Den truede Cerrado  
Industrisojabønne-produktion	og	kvægopdræt	overhalede	subsistensbønderne	igennem	1990’erne	og	samtidig	
kom	der	gradvist	flere	storskala	landbrug	til.	Gennem	den	seneste	tid	har	det	opdyrkede	areal	spredt	sig	til	den	
centralliggende	træsavanne,	El	Cerrado,	og	nordpå	i	kanten	af	og	ind	i	Amazonas	regnskoven.	Cerradoen	er	
ligesom	Amazonas	også	et	hot	spot	for	høj	biodiversitet,	og	har	oplevet	en	tre	gange	så	kraftig	afskovning	som	
Amazonas,	da	55	procent	af	savannen	allerede	i	2002	var	blevet	transformeret	af	mennesker	til	anden	areal-
anvendelse.	Cerradoen	er	et	af	de	dårligst	beskyttede	økosystemer	i	Brasilien.	

Figur 1 
Den	anden	afskovningsbølge		
i	Amazonas	og	Sydøstasien		
–	afskovningen	er	
virksomhedsdrevet	(1985-nu)

Figur 2
Verdens	sojabønneareal	i	
perioden	1961-2009.		
Data	fra	FAOSTAT.

Sojabønneareal
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TRANSPORTERES TIL DANMARK

ØDELÆGGELSE OG AFSKOVNING
FODER TIL VORES DYR

EKSPANDERENDE 
SOJAPRODUKTION

VÆRDIFULDE 
NATUROMRÅDER 
I SYDAMERIKA VI KØBER DISSE PRODUKTER

2.2 regnskov bliver til svinekoteletter, 
hakkeDrenge og småkager
Sojaolie	er	blandt	verdens	vigtigste	vegetabilske	olier	(36	millioner	ton	i	2009	ifølge	FAOSTAT),	og	udgør	en	fjerdedel	
af	den	globale	produktion	af	vegetabilske	olier	og	fedtstoffer.	Det	skyldes	primært,	at	sojabønners	
fedtsyresammensætning	er	karakteriseret	ved	et	højt	indhold	af	flerumættede	fedtsyrer,	hvilket	ernæringsmæssigt	er	
sundt.	Det	er	dog	særligt	dens	høje	proteinindhold,	der	har	gjort	afgrøden	så	udbredt.	Soja	bruges	blandt	andet	som	
emulgator,	stabilisator	og	foderstof.	I	Danmark	bruges	næsten	hele	sojaimporten	til	dyrefoder,	mens	det	resterende	
soja	(anslået	under	1	procent	af	det	importerede	soja)	hovedsageligt	anvendes	i	produktionen	af	fødevarer.	Soja	har	
vundet	stort	indpas	som	foderkilde	i	det	danske	landbrug,	fordi	det	indeholder	store	mængder	protein,	og	derfor	er	
meget	anvendeligt	i	den	danske	kødproduktion.	Sojabønner	indeholder	gennemsnitlig	40	procent	protein,	23	procent	
kulhydrat,	20	procent	olie,	5	procent	mineral,	4	procent	fibre	og	8	procent	vand.	Med	det	høje	proteinindhold	kan	
sojabønner	producere	mere	end	dobbelt	så	meget	protein	per	areal	som	andre	hovedafgrøder.	Til	sammenligning	har	
hvede	et	proteinindhold	på	ca.	16	procent,	ris	ca.	12	procent,	majs	ca.	3	procent,	byg	ca.	10	procent	og	sorghum	ca.	10	
procent.		

2.3 vores stigenDe forbrug
Produktionen	af	kød	pr.	indbygger	på	verdensplan	er	steget	med	mere	end	50	procent	siden	1961.	Det	kræver	store	
arealer	at	producere	foder	til	de	dyr,	vi	spiser.	I	dag	er	det	således	ca.	to	tredjedele	af	de	landbrugsarealer,	der	
anvendes	i	fødevareproduktionen,	som	bruges	til	at	producere	foder	til	dyr.	Når	der	bruges	så	store	arealer	til	
produktion	af	dyrefoder,	så	skyldes	det,	at	dyrene	spiser	deres	egen	vægt	i	foder	mange	gange	før	de	slagtes	og	bliver	
til	menneskeføde.	Groft	sagt	skal	der	syv	kilo	korn	til	at	producere	ét	kilo	kød.	Sojaproduktionens	belastning	på	
tropisk	skov	kan	derfor	reduceres	betydeligt,	hvis	kødforbruget	reduceres.	Her	har	Danmark	et	særligt	ansvar,	da	det	
danske	kødforbrug	pr.	indbygger	er	et	af	de	højeste	i	verden.

Sojaprotein	anvendes	hovedsageligt	i	dyrefoder,	og	den	danske	produktion	af	svin,	kvæg,	kyllinger	og	æg	står	bag	
omkring	1,7	millioner	ton	sojaimport	årligt.	Den	store	danske	kødproduktion	betyder,	at	den	danske	sojaimport	pr.	
indbygger	er	cirka	fem	gange	større	end	den	gennemsnitlige	import	pr.	indbygger	i	Europa.	Alt	i	alt	ligger	en	tredjedel	
af	det	landbrugsareal,	der	giver	foder	til	de	danske	svin,	på	den	anden	side	af	Atlanten.	Udover	
skovrydningsproblematikkerne	betyder	importen,	at	der	kan	ske	en	udtømning	af	næringsstoffer	i	
produktionslandene	samt	næringsstofophobning	i	lande	som	Danmark	og	Holland,	der	importerer	højeffektive	
næringsstoffer	og	bruger	dem	til	svinefoder.	

Danske	virksomheder	og	myndigheder	har	en	betydelig	rolle	i	forhold	til	afskovning	af	tropisk	skov	for	sojaproduktion	
og	bør	derfor	tage	ansvar.	Samtidig	har	vi	også	en	række	muligheder	for	at	yde	indflydelse	på,	at	afskovningen	og	
degraderingen	af	verdens	tropiske	skove	stoppes.	Dette	kan	ske	ved,	at	de	offentlige	myndigheder,	private	
virksomheder	og	forbrugere	efterspørger	ansvarligt	produceret	soja.		

Figur 3
viser	hvordan	det	europæiske	
kødforbrug	påvirker	afskovningen		
i	Sydamerika.	Kilde	WWF	UK
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3. løsning  
gennem rtrs  

Sojabønner	er	en	højtydende	
afgrøde,	der	producerer	
meget	protein	pr.	arealenhed	i	
sammenligning	med	andre	planter.

Det	betyder	også,	at	der	ikke	er	grund	til	at	stoppe	dyrkningen	eller	forbyde	brugen	af	
soja.	Derfor	støtter	WWF	det	videre	arbejde	med	produktions-	og	handelsaftalerne	
med	afgrøden,	men	vil	samtidig	arbejde	for,	at	produktionen	ikke	sker	på	bekostning	
af	’oprindelige’	naturområder	såsom	regnskov,	savanne,	sumpområder	med	tørve-
jorde	mv.,	eller	kompromitterer	lokale	og	indfødte	befolkningers	rettigheder.

Størstedelen	af	sojaproduktionen	i	Sydamerika	foregår	ubæredygtigt	og	bygger	i	
stort	omfang	på	konvertering	af	regnskov,	med	flere	eksempler	på	fortrængning	af	
indfødte	folk.	Herudover	kan	produktionen	lede	til	krænkelser	af	arbejderne,	og	
anvendelsen	af	farlige	sprøjtegifte	giver	såvel	miljø-	som	sundhedsproblemer.		
Det	er	således	en	kæmpe	udfordring	at	sikre,	at	der	sker	et	skift	i	retning	af	mere	
bæredygtig	produktion.	Det	er	muligt	at	udvide	sojaproduktionen,	uden	at	det	behøver	
at	gå	ud	over	særligt	følsomme	naturområder	som	Cerradoen,	med	respekt	for	lokal-	
befolkningers	landrettigheder,	arbejdstagerrettigheder	og	med	mere	kontrolleret	
anvendelse	af	sprøjtegifte.	Der	findes	bl.a.	store	udpinte	græsarealer	i	Brasilien,	som	
man	kan	udvide	sojaproduktionen	til.	Dette	vurderes	at	kunne	ske	uden	at	det	vil	gå	
ud	over	kvægproduktionen	i	landet.	

3.1  Ansvarligt	produceret	soja
På	WWF’s	initiativ,	og	i	samarbejde	med	en	række	centrale	aktører,	blev	Round	
Table	on	Responsible	Soy	(RTRS)	etableret	som	et	multi-stakeholder	forum	i	2006,	
hvor	en	bred	vifte	af	virksomheder	og	NGO’er	er	repræsenteret.	RTRS	har	i	dag	
150	medlemmer;	29	producenter,	73	medlemmer	fra	industrien,	16	civilsamfunds-
organisationer	og	32	observatører.	Der	er	i	dag	kun	tre	danske	RTRS-medlemmer;	
Biomar,	Arla	og	Danisco.1

Formålet	med	RTRS	er	at	fremme	ansvarligt	produceret	soja	ved	at	definere	troværdige	
globale	standarder	og	involvere	aktører	i	hele	leverandørkæden,	lige	fra	producenterne,		
raffinaderier	og	andre	forarbejdningsvirksomheder,	NGO’er,	statslige	institutioner	
til	detailhandelen.	Principperne	bag	certificeringen	er	gennemsigtighed,	arbejds-
rettigheder,	samarbejde	med	lokale,	anvendelse	af	de	bedste,	tilgængelige	dyrknings-	
metoder,	beskyttelse	af	natur	og	miljø	samt	økonomisk	planlægning	på	længere	sigt.	

Eksempelvis	sikrer	et	af	principperne,	at	anlæggelsen	af	nye	marker	siden	2009	
ikke	erstatter	primær	skov	eller	andre	typer	natur	af	bevaringsmæssig	værdi,	som	
Cerrado’en	i	Brasilien	og	Gran	Chaco	i	Argentina.		Se	Boks	2	for	detaljer	om	RTRS-	
standarden.	Dette	er	af	stor	betydning	for	at	sikre,	at	vigtige	naturområder	med	
høj	biodiversitet	ikke	ødelægges	som	følge	af	sojaproduktionen.	

Områder	med	særlig	beskyttelsesværdi	bliver	registreret	på	særlige	kort,	så	det	frem-	
går	tydeligt	i	hvilke	områder	sojaudvidelser	kan	foregå.	Kortene	er	fortsat	under	
udarbejdelse,	men	forventes	at	blive	færdige	i	2012.	I	mellemtiden	skal	sojaproducen-	
terne,	hvis	der	ikke	findes	nogen	kort,	lave	en	undersøgelse	af	området	for	at	sikre,	
at	området	ikke	har	høj	bevaringsstatus.	Områder	med	høj	bevaringsstatus	defineres	
ud	fra	seks	kriterier,	der	både	inkluderer	miljømæssige	og	sociale	forhold.	Alle	oprinde-	
lige	skove	er	definerede	som	områder	med	høj	bevaringsværdi.	

WWF	Verdensnaturfonden

RTRS	tillader,	at	der	bruges	sprøjtemidler	i	produktionen,	men	sikrer	for	
eksempel,	at	kemikalier,	der	er	listet	i	Stockholm-	og	Rotterdam-onventionerne,	
ikke	benyttes.	RTRS	indeholder	også	krav	om,	at	brugen	af	kemikalier	tager	
hensyn	til	det	omgivende	miljø,	og	for	eksempel	må	der	ikke	bruges	pesticider	
inden	for	30	meters	afstand	fra	beboelse	eller	vandløb.	Herved	reduceres	risikoen	
for	at	sprøjtemidlerne	spredes	i	det	omgivende	miljø.	Den	lemfældige	omgang	med	
sprøjtemidler	i	den	konventionelle	sojaproduktion	kan	have	alvorlige	negative	
konsekvenser	for	den	lokale	folkesundhed	i	produktionsområderne,	hvilket	en	
nylig	rapport	fra	DanWatch	har	dokumenteret	.

 1   Danisco	er	i	2011	solgt	til	Dupont	og	er	dermed	reelt	ikke	en	dansk	virksomhed	længere.

BOX 2: RTRS Standard for Responsible Soy Production Version 1.0

•		Overholdelse	af	lovgivning	og	”Good	Business	Practice”	omkring	indfødte	folk	
og	andre	lokalbefolkningers	jordrettigheder		

•		Ansvarlige	arbejdsforhold	med	grundig	oplæring	af	medarbejdere	samt	hensyn-	
tagen	til	medarbejdere	og	lokalbefolkning	som	påvirkes	af	plantager	og	raffi-	
naderier	

•		Ansvarlighed	i	forhold	til	lokalsamfundet,	hvor	der	blandt	andet	samarbejdes	
med	indfødte	folk	og	andre	lokalbefolkninger	

•		Miljømæssig	ansvarlighed	blandt	andet	i	form	af	minimering	af	forurening,	
affald	og	drivhusgasemissioner	i	produktionen.	Forbud	mod	udvidelse	af	
sojamarker	i	områder	af	høj	bevaringsmæssig	værdi	og	beskyttelse	af	den	
biologiske	mangfoldighed

•		God	landbrugsmæssig	praksis	ved	brug	af	”Best	Practice”,	hvilket	blandt	
andet	indebærer		kontrol	af	og	begrænsninger	i	brugen	af	pesticider,	kontrol		
af	skadedyr	og	såsæd,	kontrol	med	jorderosion,	sikring	af	jordens	frugtbarhed	
og	en	god	vandkvalitet.
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3.2 forskellige 
typer rtrs-

certificeret soja

Virksomheder,	der	ønsker	at	købe	
RTRS-certificeret	soja,	kan	gøre	
dette	på	to	forskellige	måder.

Under	den	første	modeltype	køber	sojaopkøberen	soja	fra	en	RTRS-certificeret	pro-	
ducent,	og	den	certificerede	soja	registreres	herefter	gennem	hele	forsyningskæden	
frem	til	slutforbrugeren.	Dette	kan	gøres	på	to	forskellige	måder:

A:		Segregated,	hvor	den	certificerede	soja	gennem	hele	forsyningskæden	holdes	
adskilt	fra	ikke-RTRS-certificeret	soja.	Med	andre	ord	laves	der	en	helt	ny	
forsyningskæde	for	den	certificerede	soja,	og	herved	skabes	der	sikkerhed	for,	at	
den	soja,	som	slutforbrugeren	benytter,	stammer	fra	RTRS-certificeret	produktion.	
Da	den	certificerede	soja	kan	blive	blandet	med	andet	certificeret	soja	er	det	ikke	
muligt	at	følge	sojaen	i	slutproduktet	hele	vejen	tilbage	til	den	plantage,	hvor	det	er	
blevet	høstet.	

B:		Mass	Balance	systemet	skaber	mulighed	for,	at	certificeret	og	ikke-certificeret	soja	
kan	blandes	igennem	forsyningskæden.	Der	holdes	øje	med,	hvor	stor	en	andel	det	
certificerede	soja	udgør	af	den	samlede	blanding	gennem	hele	forsyningskæden.	
Slutaftageren	kan	herefter	deklarere,	at	en	vis	procentdel	af	sojaen	i	produktet	er	
certificeret.	Den	certificerede	soja	bliver	herved	billigere,	da	omkostningerne	til	
distribution	bliver	reduceret.

	Under	den	anden	model	køber	virksomhederne	ikke	direkte	certificeret	soja,	men	
støtter	gennem	deres	køb	ansvarligt	produceret	soja.	Grundstenen	i	systemet	er	
RTRS’s	certifikathandelsplatform	(CTP).	Denne	platform	fungerer	som	en	handelsplads,		
hvor	RTRS-certificerede	producenter	sælger	deres	certifikater	til	højest	bydende	virk-	
somhed.	Producenten	opnår	certifikaterne,	når	vedkommende	sælger	fysisk	certificeret	
soja	som	almindelig	soja	til	en	opkøber.	Opkøberen	af	den	fysiske	soja	kan	herved	ikke	
kalde	den	fysiske	soja	for	RTRS-certificeret,	da	opkøberen	ikke	har	købt	denne	ret,	
men	i	stedet	kan	en	slutopkøber	købe	denne	ret	fra	producenten.	Herved	er	sojaen	i	
slutproduktet	ikke	nødvendigvis	RTRS-certificeret,	men	støtter	producentens	RTRS-	
certificerede	produktion.	Fordelen	ved	dette	system	er,	at	omkostningerne	som	produ-	
centen	har	ved	at	være	RTRS	certificeret	dækkes	direkte	af	slutopkøberen,	uden	for-	
dyrende	mellemled	op	gennem	forsyningskæden,	hvor	sojaen	ellers	ville	skulle	regi-	
streres.		Da	de	RTRS	volumener,	der	er	blevet	produceret	i	år,	fortsat	er	beskedne	er	
det	kun	denne	model,	der	er	indtil	videre	er	blevet	benyttet.	Men	forsyningskæderne	
beskrevet	ovenfor	er	dog	klar	til	brug	så	snart	volumenerne	stiger	yderligere,	hvilket	
forventes	at	ske	i	2012.	

Som	tillæg	til	segregated	og	Mass	Balance	forsyningskæderne	findes	der	også	en	form,	
der	hedder	Non-GM,	eller	ikke	genmodificeret.	Non-GM	ordningen	benytter	de	samme	
forsyningskædestrukturer	som	beskrevet	under	Segregated	og	Mass	Balance,	men	
sikrer	samtidig	også,	at	der	ikke	er	noget	genmodificeret	soja	i	blandingen.	Under	se-	
gregated	kan	certificeret	Non-GM	RTRS-soja	kun	blandes	med	andet	Non-GM	RTRS-	
soja.	Ved	Mass	Balance	kan	sojaen	godt	blandes	med	ikke	RTRS-certificeret	Non-GM	
soja,	så	længe	blandingsforholdet	registreres,	men	det	er	ikke	muligt	at	blande	Non-GM	
med	GM	og	kalde	det	RTRS	Non-GM.	Denne	mærkning	er	derfor	en	sikkerhed	for,	at	
der	ikke	er	noget	genmodificeret	soja	i	produktet.	

Uanset	model	støtter	de	certificerede	producenter	RTRS-systemet	ved	at	betale	en	
afgift	på	0,30	euro	pr.	ton.

1.
moDeltype

2.
moDeltype

3.3 beskrivelse af 
uDbuD og 

efterspørgsel

RTRS	er	først	kommet	på	markedet	
i	2011,	og	mængderne	er	derfor	fortsat	
relativt	små	(der	er	pr.	8/11	2011	
handlet	med	167.200	ton	RTRS-soja),		
og	der	er	endnu	ikke	udviklet	et	fuldt		
fungerende	marked	for	den	certi-
ficerede	soja

Der	er	pr.	8/11	2011	123.161	ha	RTRS-certificeret	soja,	med	en	estimeret	årlig	produktion	
på	327.385	ton	soja.	Holland	har	været	et	foregangsland,	der	har	været	med	til	at	
sikre,	at	der	vil	være	et	marked	for	certificeret	soja.	Dette	har	de	blandt	andet	gjort	
ved	at	garantere,	at	de	vil	aftage	500.000	ton	soja	i	2012	og	dette	vil	stige	til	1.800.000	
ton	i	2015.	Dette	giver	sojaproducenterne	en	vis	sikkerhed	for,	at	der	vil	være	et	marked	
for	deres	produkter,	hvis	de	bliver	certificeret.	Holland	er	verdens	anden	største	soja-	
importør,	kun	overgået	af	Kina,	og	den	hollandske	udmelding	er	derfor	meget	vigtig	
for	sojamarkedet.	Effekten	af	det	hollandske	initiativ	vil	selvfølgelig	blive	endnu	
større,	hvis	andre	lande	sætter	lignende	målsætninger	for	importen	af	certificeret	
soja.	Med	den	nuværende	udvikling	forventes	det,	at	der	produceres	mellem	700.000	
-1.000.000	ton	RTRS-certificeret	soja	i	2012.	Udbuddet	af	soja	fremover	afhænger	
naturligvis	i	meget	høj	grad	af,	hvordan	efterspørgslen	bliver	-	og	om	hvor	stor	mer-	
prisen	for	de	certificerede	produkter	bliver.

For	at	få	mindre	producenter	til	at	blive	certificeret,	arbejder	det	hollandske	initiativ	
også	i	forhold	til	finansiering	af	omlægning	af	plantager	til	RTRS.	Det	er	en	udfordring		
at	få	omlagt	konventionelle	produktionsarealer	til	RTRS,	hvilket	primært	skyldes,	at	
producenterne	er	usikre	på	om	der	er	nok	efterspørgsel	til,	at	det	giver	mening	for	dem	
at	omlægge	produktionen.	Samtidig	vil	flere	aftagervirksomheder,	herunder	danske,	
ikke	sætte	mål	for	deres	brug	af	RTRS,	blandt	andet	med	henvisning	til	at	der	er	så	
relativt	små	mængder	på	markedet	i	dag.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	danske	virksomheder	
er	med	til	at	tage	det	første	skridt	og	sikre	sojaproducenterne,	at	der	er	et	marked	for	
certificeret	soja,	så	de	i	højere	grad	vil	omlægge	deres	produktion	og	der	derved	kan	
komme	større	mængder	RTRS-soja	på	det	europæiske	marked.
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Det	er	fortsat	svært	at	beskrive	udviklingen	i	prisen	for	RTRS-certificeret	soja,	da	
det	har	været	på	markedet	i	mindre	end	et	år,	og	alt	certificeret	soja	er	blevet	solgt	
gennem	certifikater.	Indtil	videre	har	merprisen	været	2-5	USD	per	certificeret	ton,	
men	da	det	er	markedet,	der	bestemmer	prisen,	udvikler	den	sig	i	forhold	til	udbud	
og	efterspørgsel.	Det	må	forventes,	at	fysisk	certificeret	soja	vil	have	højere	omkost-
ninger	end	sojacertifikater,	da	der	også	er	omkostninger	forbundet	med	at	holde	
certificeret	soja	adskilt	fra	andet	soja	op	gennem	forsyningskæden.	Det	gælder	især	
for	segregated	mens	Mass	Balance	vil	have	lavere	meromkostninger.	Prisen	for	
ikke-certificeret	soja	var	i	september	2011	381	USD	pr.	ton,	og	merudgiften	for	det	
certificerede	soja	var	dermed	på	mellem	0,52	og	1,3	procent
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WWF anbefaler RTRS

RTRS	garanterer	ikke	en	100	procent	bæredygtig	produktion	af	soja,	men	RTRS	
har	sat	gang	i	en	positiv	udvikling	og	samarbejde	mellem	aktører	inden	for	soja-
produktion.	RTRS	fokuserer	ikke	kun	på	de	miljømæssige	forhold	omkring	soja-	
produktionen,	men	også	på	sociale	og	driftsøkonomiske	forhold.	RTRS	sikrer,	
at	sojaen	produceres	på	en	måde,	der	tilgodeser	alle	aktører.	

WWF	tilstræber	gennem	ordningen	at	vise,	at	råvarer	kan	blive	produceret	til	
overkommelige	priser	og	med	målbart	reducerede	negative	konsekvenser,	såvel	
miljømæssigt	som	socialt.	

RTRS	har	været	mødt	med	kritik	fra	en	række	miljøorganisationer,	herunder	
Greenpeace	og	Friends	of	the	Earth,	der	primært	anklager	RTRS	for	at	være	
greenwashing,	at	den	promoverer	genmodificerede	organismer	(GMO)	og	for	
ikke	at	indeholde	bindende	krav	i	og	med,	at	nogle	af	principperne	kan	til-	eller	
fravælges.	WWF	tror	ikke,	at	vi	kan	ændre	produktionsformerne,	hvis	vi	ikke	
kan	vise	producenterne,	at	der	er	et	marked	for	soja,	der	er	produceret	på	en	
mere	bæredygtig	måde.	Først	når	det	er	tydeligt,	at	der	er	et	marked	for	miljø-	
venlig	soja,	vil	det	være	muligt	for	WWF	at	medvirke	til,	at	kravene	strammes	
yderligere.	Hvis	kravene	til	producenterne	i	første	omgang	sættes	så	produktions-	
prisen	bliver	for	høj,	vil	ordningen	ikke	have	nogen	faktisk	effekt	på	arealanvendel-	
sen,	da	soja	oftest	bruges,	fordi	det	er	en	billig	løsning.	Derfor	tror	WWF	mere	
på	en	tilgang,	hvor	kriterierne	løbende	strammes	i	takt	med,	at	markedet	vokser	
og	bedre	produktionsformer	udvikles.	

WWF	har	dermed	ikke	ændret	position	i	forhold	til	GMO.	Vi	støtter	stadig	et	
midlertidigt	forbud	for	udsættelse	af	GMO-	afgrøder	på	friland,	men	har	
samtidig	anlagt	en	pragmatisk	tilgang;	eftersom	mere	end	70	procent	af	det	
dyrkede	soja	er	genmodificeret,	og	det	primære	miljøproblem	er	afskovning,	
finder	vi,	at	det	i	første	omgang	er	væsentligst	at	sikre,	at	der	kommer	soja	på	
markedet,	der	med	garanti	ikke	er	produceret	på	bekostning	af	afskovning.	
Hvis	GMO-soja	ikke	var	en	del	af	RTRS,	ville	ordningen	kun	have	begrænset	
effekt,	da	kun	30	procent	af	det	dyrkede	soja	ville	kunne	indgå	i	ordningen.	WWF	
har	arbejdet	intenst	for	at	sikre,	at	der	også	er	en	non-GMO-certificeringsmodel	
under	RTRS,	hvilket	nu	er	lykkedes.	Det	er	derfor	også	muligt	at	få	RTRS-soja,	
der	er	garanteret	ikke-genmodificeret.		WWF	anbefaler	således	virksomheder	
at	købe	RTRS-certificeret	soja,	med	præference	for	non-GM	RTRS-soja.

WWF	har	gennem	RTRS	fået	mulighed	for	at	påvirke	producenterne	og	deres	
miljøbelastning	på	en	effektiv	måde.	RTRS	har	sat	fokus	på	de	problemer,	der	
er	i	forbindelse	med	sojaproduktionen,	og	skabt	en	platform,	hvor	vi	i	fællesskab		
kan	finde	de	bedste	løsninger	på	problemerne.

Ved	at	være	med	til	at	udvikle	og	fortsat	forbedre	RTRS	tror	WWF,	at	vi	i	højere	
grad	kan	være	med	til	at	forhindre	ødelæggelse	af	skov,	end	ved	at	stå	udenfor.	
Derfor	støtter	WWF	op	om	RTRS	og	opfordrer	virksomhederne	til	at	indgå	i	
samarbejdet,	så	presset	kan	lettes	på	klodens	tropiske	skove.
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4. De Danske aktører 
reagerer ikke  

på Deres ansvar

4.1.	Myndighederne	har	et	ansvar.
Myndighedernes	ansvar	er	et	område,	
der	er	kommet	øget	fokus	på	efter	
EU’s	2020-strategi,	der	gennem	et	
Resource	Efficiency	Flagship	Initia-
tive	har	sat	fokus	på	en	mere	bære-
dygtig	produktion,	både	i	EU,	men	
også	fra	de	lande	vi	importerer	fra.	

	
Særligt	er	det	fokus	på	at	tage	hensyn	til	sociale	og	miljømæssige	forhold	i	de	områder,		
som	EU-medlemslandene	opkøber	ressourcer	fra.	

Af	aftalen	fra	UNFCCC	COP16	i	Cancún	fremgår	det	desuden,	at	alle	lande	skal	finde	
effektive	måder	at	reducere	det	pres	på	skovene,	som	fører	til	udledning	af	drivhus-
gasser.	Danmark	er	således	forpligtet	til	at	arbejde	for	at	reducere	presset	på	verdens	
skove	–	og	her	spiller	det	danske	sojaforbrug	en	vigtig	rolle.

Desværre	har	de	danske	myndigheder	indtil	videre	intet	foretaget	sig	for	at	støtte	op	
om	en	mere	bæredygtig	produktion	af	soja.	

Videnschef	Torben	Chrintz	fra	tænketanken	CONCITO	fremhæver,	at	det	danske	of-	
fentlige	indkøbssystem	ikke	tager	de	samfundsøkonomiske	omkostninger	i	betragtning.		
For	eksempel	indregnes	sparede	negative	miljøomkostninger	ikke,	men	kun	privat-
økonomiske	omkostninger	for	kommunerne.	Der	kunne	derfor	være	samfundsøkono-	
miske	gevinster	forbundet	med	at	ændre	kriterierne	for	offentlige	indkøb.	Dette	vil	
ligeledes	være	med	til	at	gøre	certificeringsordninger	som	RTRS	mere	interessante	
for	de	offentlige	indkøbere.	Konsulentvirksomheden	PricewaterhouseCoopers	(2009)	
fandt,	at	mens	under	25	procent	af	de	fødevarer,	som	danske	offentlige	virksomheder		
køber,	er	grønne,	gælder	dette	for	mere	end	60	procent	af	de	fødevarer,	som	britiske	
offentlige	virksomheder	køber.	De	danske	offentlige	myndigheder	halter	altså	bagud	
i	forhold	til	at	købe	fødevarer,	der	er	ansvarligt	produceret.	Det	skal	samtidig	bemærkes,	
at	Storbritannien	oplevede	omkostningsreduktioner	ved	brug	af	deres	grønne	indkøbs-	
politik,	mens	Danmark	havde	en	merudgift,	som	eneste	land	ud	af	syv	undersøgte.	

De	offentlige	indkøb	i	Danmark	udgør	16	procent	af	BNP.	Det	offentlige	er	dermed	
den	suverænt	største	indkøber	på	markedet.	I	Concito-rapporten	vurderes	det,	at	de	
største	barrierer	for	grønne	indkøb	i	Danmark	er	manglende	viden	og	forbehold	fra	
politisk	side.	Således	vil	en	større	satsning	på	grønne	indkøb	ud	fra	blandt	andet	
engelske	erfaringer	hverken	koste	mere	eller	tvinge	staten	til	at	udvælge	enkeltprodukter	
som	vindere	(”pick	the	winners”).	Tværtimod	er	grønne	indkøb	en	af	de	mest	effektive	
måder	at	fremme	innovation	og	konkurrence	mellem	producenter	på	et	frit	marked	
til	at	skabe	de	mest	grønne	produkter.

De	danske	myndigheder	har	altså	flere	forskellige	håndtag,	de	kan	skrue	på	for	at	be-	
grænse	presset	på	de	tropiske	skove.	Det	kræver	blot,	at	der	kommer	et	større	fokus	
på	området,	samt	vilje	til	at	gøre	noget	ved	de	miljøproblemer,	som	den	danske	import	
forårsager	i	udviklingslandene.	På	nuværende	tidspunkt	er	der	ikke	udviklet	en	over-	
ordnet	dansk	politik	på	området.	Danmark	fortsætter	dermed	med	at	sende	miljø-
omkostningerne	fra	vores	sojaforbrug	til	de	tropiske	skove,	og	overlader	løsningen	af	
problemet	til	de	få	danske	virksomheder,	der	vil	forholde	sig	til	det.

	

WWF Verdensnaturfonden mener:

At de danske virksomheder ved at blive medlem af RSPO og sætte en målsætning om 
100 procent CSPO i 2015 kan komme på niveau med CSR-politikken blandt konkurrenterne 
i de førende europæiske lande og herved opnå komparative fordele på CSR området i 
forhold til de øvrige konkurrenter.
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WWF verdensnaturfonden opfordrer de danske  
myndigheder til at bidrage til at gøre det danske  
forbrug af soja mere bæredygtigt ved:

•		At	gennemføre	tilbundsgående	studier	af	Danmarks	rolle	i	forhold	til	
afskovningen.	

•		At	lave	bindende	offentlige	indkøbspolitikker,	der	sikrer,	at	det	offentlige	ikke	
bidrager	til	skovrydning	gennem	forbruget	af	soja	(dette	gælder	også	for	kød,	
hvor	foderet	har	været	soja).	Herved	kan	det	offentlige	indkøb	være	med	til	at	
øge	forbrugerefterspørgslen.

•		At	støtte	oplysningsaktiviteter	om	soja	og	det	danske	aftryk	i	troperne,	skabe	
incitamentsordninger	og	samarbejde	med	virksomheder	og	forbrugere	med	
henblik	på	at	øge	markedstrækket	efter	de	mere	bæredygtige	produkter.	

•		At	den	danske	regering	arbejder	for	at	få	gennemført	lovgivning	på	EU-
niveau,	der	reducerer	presset	på	de	tropiske	skove,	og	samtidig	arbejder		
for	at	EU’s	handelspolitik	fremmer	brugen	af	ansvarligheds/bæredygtigheds-
certificerede	varer.

 2   I	beslutningen	i	Cancún	fremgår	følgende;	68.	Encourages	all	Parties	to	find	effective	ways	to	reduce	the	
human	pressure	on	forests	that	results	in	greenhouse	gas	emissions,	including	actions	to	address	drivers	of	
deforestation;	http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2	
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De Danske virksomheDer 
er afventenDe

Det	anslås,	at	omtrent	en	fjerdedel	af	alle	madvarer		
i	Danmark	er	importerede,	og	samtidig	er	eksporten		
af	fødevarer	en	af	Danmarks	vigtigste	indtægtskilder.	

4.2 værDikæDe
Man	kan	dele	værdikædens	virksomheder	op	i	fem	overordnede	grupper:	sojaimportører,	
foderstofproducenter,	landbrug	og	slagterier,	andre	producenter	og	til	slut	detailhandlerne.	
Nogle	af	virksomhederne	hører	til	i	flere	af	grupperne.	De	fleste	er	importører	en	gang	
i	mellem,	da	virksomhederne	køber	råvarer,	dér	hvor	de	fås	billigst.	Dette	betyder,	at	
virksomhederne	i	nogle	tilfælde	køber	i	Danmark	fra	AarhusKarlshamn	(AAK),	der	har	
et	salgskontor	i	Århus,	eller	må	importere	fra	tyske,	hollandske	eller	andre	udenlandske		
leverandører.	De	største	sojaimportører	i	Danmark	er	DLG	og	DLA	Agro,	mens	den	
sidste	betydelige	importør	(om	end	i	noget	mindre	skala)	er	AAK.	

Blandt	de	største	forarbejdende	virksomheder	er:	DLG,	DLA	Agro	(herunder	Hedegaard		
og	Danish	Agro),	AAK,	Hamlet	Protein	og	Hornsyld	Købmandsgaard.	Derudover	anvender	
flere	virksomheder	mindre	mængder	soja,	for	eksempel	Novozymes,	Palsgaard	og	
Danisco.	Landbruget	er	et	meget	vigtigt	erhverv,	hvis	andelen	af	certificeret	soja	skal	
øges.	I	landbruget	fordeles	anvendelsen	af	soja	i	foder	til	svin	(omkring	3/4),	kvæg	(ca.	
1/4)	samt	nogle	få	procent	til	fjerkræ.	Slagterier	og	mejerier	er	efterfølgende	vigtige	led	
i	forarbejdningen	af	animalske	produkter	fra	landbruget.	I	Danmark	er	de	største	
slagterier	for	svin	og	kvæg	Danish	Crown,	Tican	a.m.b.a.	og	tyskejede	Brørup	Slagteri.	
De	dominerende	fjerkræsslagterier	er	Rose	Poultry	og	svenskejede	Lantmännen	Danpo.	
Herudover	er	Arla	også	en	vigtig	spiller	i	forarbejdningen	af	animalske	produkter,	og	
har	gennem	såvel	produkter	som	andelshaverne	en	betydelig	rolle	i	forhold	til	landbrugets	
fodersammensætning	til	køer.

Figur 4 
Værdikæden	for	sojaprodukter		
i	Danmark.	De	grønne	er	med-	
lemmer	af	RTRS,	mens	de	røde	
endnu	har	tilsluttet	sig	RTRS.			

*Biomar	producere	primært		
foder	til	akvakulturer								

													

Figur	4	viser	en	oversigt	over	værdikæden	for	soja	i	Danmark.	Danmark	importerede	i	
2008,	ifølge	FAO,	sammenlagt	1.720.830	ton	soja	bestående	af	sojakage	(93	procent),	
sojabønner	(5	procent)	og	sojaolie	(2	procent).	Den	totale	danske	import	af	soja	forventes	
endvidere	indirekte	at	være	højere	end	hvad	FAOSTAT	angiver,	i	det	de	sojaingredienser,	
som	findes	i	importerede	forarbejdede	produkter,	ikke	er	medregnet.	Danmark	er	lige-	
ledes	indirekte	sojaeksportør,	når	danske	varer	indeholdende	soja	eksporteres.	Den	danske	
indirekte	import	og	eksport	af	soja	er	for	overskuelighedens	skyld	ikke	inddraget	i	figur	4.
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4.3 ænDringer i 
perioDen 2006-2011

4.2.2	Danske	virksomheders	holdning	til	RTRS		
I	den	danske	sojaværdikæde	er	der	kommet	større	fokus	på	problemerne	ved	soja-
produktion	i	forhold	til	2006,	hvor	WWF	Verdensnaturfonden	lancerede	rapporten	
”Madens	globale	fodaftryk	–	en	analyse	af	det	globale	fodaftryk	fra	Danmarks	produk-
tion	og	forbrug	af	mad	–	med	fokus	på	soja	og	palmeolie”.	

Der	er	i	dag	større	anerkendelse	af	problemerne	med	den	nuværende	konventionelle	
sojaproduktion,	og	der	virker	til	at	være	højere	grad	af	motivation	til	at	agere.	I	forbindelse	
med	denne	rapport	har	WWF	Verdensnaturfonden	henvendt	sig	til	de	væsentligste	
virksomheder	i	sojaværdikæden.	I	tabel	3	kan	virksomhedernes	holdninger	og	mål	for	
RTRS	ses.	Der	er	som	nævnt	tre	danske	virksomheder,	som	er	medlemmer	af	RTRS.	
Derudover	er	størstedelen	af	de	adspurgte	virksomheder	positive	over	for	at	arbejde	
for	en	mere	ansvarsfuld	produktion	af	sojaprodukter.	Slagterierne	overvejer	i	øjeblikket	
at	begynde	at	importere	certificeret	soja,	men	har	dog	ikke	truffet	endelige	beslutninger	
endnu.	Arla	har	sat	som	2020–mål,	at	alt	det	foder,	som	Arlas	mælkeproducenter	
anvender	til	deres	køer,	kun	indeholder	soja,	der	er	dyrket	i	overensstemmelse	med	
RTRS-kriterierne.	WWF	finder	det	meget	positivt,	at	Arla	har	sat	et	konkret	mål	for	
RTRS-certificeret	soja,	men	ser	selve	tidshorisonten	som	værende	for	lang.	Som	det	
fremgår	af	kapitel	5	nedenfor	har	mange	udenlandske	virksomheder	sat	100	procent	
RTRS-mål	i	2015,	som	også	er	det	WWF	anbefaler.

WWF	finder	det	lovende,	at	så	mange	virksomheder	er	positive	overfor	RTRS-
medlemskab.	Det	skal	dog	nævnes,	at	allerede	i	2006	udtalte	daværende	viceformand	
for	landbruget	Henrik	Høegh	til	Politiken,	at	man	ville	gå	ind	i	soja-sagen,	fordi	man	
»godt	ville	have	nogle	produktioner	og	standarder,	vi	kan	stå	ved«.	Siden	er	det	
begrænset,	hvad	der	er	sket	–	bortset	fra	Arla	ses	der	fortsat	ikke	konkrete	progressive	
handlinger	fra	det	danske	landbrug.	Forbrugerrådets	formand	Rasmus	Kjeldahl	
udtaler	i	den	forbindelse	til	avisen	24timer	den	31.	oktober	2011:

”Jeg finder det tankevækkende, at vi 33 år efter penicillindebatten 
igen har et landbrug, som fralægger sig ansvaret for forholdene i 
forsyningskæden. I den globale landsby hjælper det ikke at stikke 
hovedet i busken og håbe på, at man ikke bliver kigget i kortene. 
Vi må få en forklaring på, at landbrugets virksomheder, som 
gerne bryster sig af deres indsats for at løfte et socialt ansvar, 
alle har valgt at se bort fra, at foderet - livsnerven i kødproduktion 
- har død og sygdom med i sækken. Måske er det hele forbrugernes 
egen skyld, for som Danish Crown siger: ‘

De kan jo bare købe økologisk, så undgår vi de her problemer’.  
Jeg giver hermed ideen videre: Vi kan vælge mellem økologi og 
hollandsk kød, hvis vi vil undgå en bitter eftersmag af overgreb 
på argentinernes sundhed.”

Tabel 1
Oversigt	over	de	danske	
virksomheders	holdninger	til	
RTRS.
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4.4 Virksomhedernes ansvarlighedspolitikker
Som	følge	af	ny	lovgivning	har	større	danske	virksomheder	siden	2009	skulle	beskrive	
deres	arbejde	med	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)	i	årsrapporten.	Regeringen	
anbefaler	i	den	sammenhæng,	at	virksomhederne	tager	udgangspunkt	i	en	international	
anerkendt	referenceramme	og	henviser	til	blandt	andet	FN’s	Global	Compact	og	deres	
ti	principper	for	samfundsansvar	(se	de	to	hovedmålsætninger	i	boks	3).	

Udtalelser fra virksomhederne 
Mange	af	virksomhederne	har	tilsluttet	sig	Global	Compact.	Gennemgående	skriver	
virksomhederne	om	de	samme	emner	og	mål	i	deres	CSR-rapporter.	Generelt	ønsker	
de	alle	at	mindske	belastningen	på	naturens	ressourcer	og	reducere	udledning	af	driv-	
husgasser	og	giver	udtryk	for,	at	de	som	virksomhed	har	et	socialt	og	miljømæssigt	
ansvar.	For	at	opnå	disse	reduktioner	vil	de	anvende	værktøjer	såsom	at	følge	ingrediens-	
erne	fra	jord	til	bord,	anvende	livscyklusvurderinger	med	hensyn	til	drivhusgasudledning	
samt	kræve,	at	leverandørerne	følger	krav	og	bliver	certificerede.	Som	eksempler	kan	
nævnes	uddrag	fra	CSR-rapporterne	fra	Coop	og	Tican	a.m.b.a.:

Coop: ”Skal arbejde aktivt for at minimere miljøbelastningen 
fra varer eller stoffer, som myndighederne eller miljø- og 
forbrugerorganisationer kan dokumentere er problematiske.”  
og ”Vi vil tage ansvar for klimaudfordringerne og bidrage til at 
identificere og udbyde dagligvarer med mindre klimabelastning”. 
(FDB 2009)

Tican a.m.b.a.: ”...afgørende for Tican, at virksomhedens 
aktiviteter foregår på en måde, der belaster det omgivende miljø 
mindst muligt. Samtidig føler vi en samfundsmæssig forpligtelse, 
der går langt ud over de gældende love og myndighedskrav.” 
(Tican 2011)

Disse fine udmeldinger i virksomhedernes miljøpolitikker og CSR-rapporter leder 
dog ikke til, at virksomhederne i væsentlig grad melder sig ind RTRS og sætter 
målsætninger for andelen af RTRS-certificeret soja for at skabe efterspørgsel på 
RTRS-certificeret soja. Dette på trods af, at RTRS kan forhindre, at værdifulde 
tropiske skovområder fældes for at gøre plads til sojaudvidelser.

BOKS 3: FNs Global Compacts to hovedmålsætninger 

1.	Virksomheder	opfordres	til	at	støtte	op	om	ti	principper	inden	for	områderne	
menneske-	og	arbejdstagerrettigheder,	miljø	og	korruption,	og	til	at	implementere	disse	
internt	i	deres	praksis.

2. Virksomheder	opfordres	til	at	bidrage	med	frivillige	initiativer	til	at	fremme	FN’s	mål	
om	bæredygtig	udvikling.
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4.5 Efterspørgslen kommer  
- men ikke fra dansk side
Til	trods	for	en	vis	motivation	fra	mange	virksomheder,	og	fine	overordnede	hensigter	
i	CSR-rapporterne,	er	der	endnu	ikke	sket	et	stort	ryk	imod	at	støtte	op	om	RTRS.	
Og	hvorfor	så	ikke?		

En	af	grundene	kan	være,	at	mange	af	virksomhederne	gør	sig	store	overvejelser	
inden	de	kaster	deres	lod	efter	nye	certificeringsordninger:	

”... certificeringsordningerne er nye systemer, der tager tid at 
blive implementeret i virkeligheden. Det er urealistisk at tro, at 
de kan komme på plads på ingen tid, men det kan samtidigt 
virke frustrerende for virksomheder. RTRS skal have høj 
troværdighed, og det lovede skal kunne bevises, for ellers 
opstår der mistanke om greenwashing.”

”Erfaringerne har vist, at certificeringerne ikke er et blå-
stemplingskriterium i sig selv; men da det er yderst svært for 
virksomheder at få fuld gennemsigtighed samt påvirke helt ud i 
første led i værdikæden, er det en måde at få tredjeparts 
validitet og kontrol.”

Det	er	tydeligt,	at	ovenstående	bekymringer	har	betydning	for	antallet	af	danske	
medlemmer	af	RTRS,	og	særligt	er	det	vigtigt	for	virksomhederne,	at	der	er	tiltro	til	
ordningen.	For	WWF	er	det	glædeligt,	at	virksomhederne	stiller	sig	kritiske	over	for	
diverse	mærkningsordninger,	således	at	det	sikres,	at	de	ordninger,	der	accepteres	af	
industrien,	også	har	positive	effekter,	der	stemmer	overens	med	virksomhedernes	
CSR-ønsker.	Det	er	derfor	vigtigt	for	RTRS’	troværdighed	at	sikre	fuld	gennemsigtig-
hed	i	certificeringssystemet,	og	at	de	positive	effekter	af	RTRS	kan	påvises,	særligt	i	
forhold	til	den	kritik	ordningen	er	blevet	mødt	med	fra	visse	NGO’er.	

Flere	virksomheder	påpeger,	at	der	endnu	ikke	er	noget	marked	for	RTRS-produkter.	
Hovedårsagen	til	at	danske	virksomheder	ikke	begynder	at	arbejde	med	ansvarligt	
produceret	soja	skal	derfor	i	høj	grad	findes	i	den	manglende	efterspørgsel	efter	
RTRS	–	og	i	særdeleshed	mangel	på	efterspørgsel	på	det	danske	marked.	De	virksom-	
heder,	som	er	RTRS-medlemmer,	har	hovedsageligt	tilmeldt	sig	på	grund	af	pres	fra	
virksomheder	og	forbrugere	i	andre	lande,	som	særligt	tæller	England,	Holland,	
Schweiz	og	i	nogen	grad	Sverige,	Norge	og	Tyskland.	

I	Danmark	er	alle	i	detailhandlen	passive	i	forhold	til	at	drive	efterspørgslen	efter	
mere	ansvarligt	producerede	varer,	hvilket	er	en	af	årsagerne	til,	at	så	få	danske	
virksomheder	har	målsætninger	i	forhold	til	ansvarligt	produceret	soja.	

For	eksempel	mener	Mogens	Werge	fra	Coop	at,	det	er	NGO’ernes	job	at	skabe	en	
bevidsthed	hos	forbrugerne,	da	

”det ikke er detailhandlens job at forklare om en kompleks 
problematik, men at give kunderne det, de efterspørger.

Heller	ikke	hverken	Dansk	Supermarked,	Supergros	eller	Reitan	gruppen	har	meldt	
sig	ind	i	RTRS	eller	lavet	målsætninger	om	at	købe	ansvarligt	produceret	soja.	

	Detailhandlens	passivitet	i	forhold	til	soja	kan	forklare	en	del	af,	hvorfor	der	ikke	
findes	ansvarligt	produceret	soja	på	det	danske	marked,	men	en	stor	del	af	den	
danske	animalske	produktion	eksporteres,	hvorfor	kødproducenternes	holdninger	
til	ansvarligt	produceret	soja	er	meget	vigtige.	

”I Danish Crown er vi opmærksomme på de sociale og miljø-
mæssige problemer ved den nuværende soja-produktion, og er 
i regi af Landbrug & Fødevarer i en proces for at se, hvordan 
vi kan bidrage til at reducere disse problemer.”

Danish	Crown	har	pt.	ikke	opsat	målsætninger	for,	hvordan	man	vil	reducere	de	
miljømæssige	og	sociale	problemer	ved	den	nuværende	sojaproduktion	–	men	påpeger,	
at	det	er	noget	man	er	i	proces	omkring.

Brancheforeningen	for	korn	og	foderstof	handelen	i	Danmark,	DAKOFO,	er	gennem	
den	europæiske	foder-branche	organisation	FEFAC	medlem	af	RTRS.	Her	viser	der	
sig	en	bekymring	forbundet	med	den	forventede	merpris	ved	at	anvende	certificeret	
soja	–	og	på,	om	der	er	mulighed	for	at	føre	disse	omkostninger	videre	til	næste	led	i	
leverandørkæderne/til	forbrugerne.	Direktør	i	DAKOFO	(Danske	Korn-	og	Foderstof-	
Im-	og	Eksportørers	Fællesorganisation)	Fritz	Hansen	udtaler

”RTRS-certificering garanterer, at produktionen af soja er 
sket ansvarligt, både hvad angår arbejdsmiljø og miljø, men 
certificeret soja koster 75-80 øre mere pr. 100 kg end konven-
tionel soja, en merpris som vi er i tvivl om, at forbrugerne er 
villige til at betale og svinebranchens økonomi ikke kan bære det.”

Foderstofforhandlerne	påpeger	altså	gennem	deres	brancheforening,	at	der	ikke	er	
noget	marked	for	den	certificerede	soja	på	trods	af,	at	branchen	anerkender,	at	der	er	
problemer	med	den	nuværende	produktionsform,	og	at	meromkostningerne	er	for-	
holdsvis	lave.	Denne	argumentation	bunder	dermed	-	ligesom	for	detailhandlen	-	i,	at	
der	ikke	er	et	marked	eller	opmærksomhed	omkring	problemet.	Hvor	kan	efterspørgslen	
efter	dyrefoderet	med	certificeret	soja	så	komme	fra?	Slagterierne	eksporterer	en	
stor	del	af	deres	produktion	til	udlandet,	og	man	kan	derfor	forvente,	at	opkøbere	vil	
begynde	at	kræve,	at	deres	leverandører	sætter	mål	for	brugen	af	certificeret	soja.	

”Der er stigende opmærksomhed fra forbrugerne på kød, hvor 
der har været anvendt RTRS-certificeret sojafoder i produk-
tionen og vi vil gerne være på forkant, så efterspørgslen kan 
efterkommes løbende. Vi ser størst interesse for sojaproblematikken 
på det engelske marked – og denne udvikling følger vi tæt. I 
øvrigt skal manglende produktion af RTRS jo ikke afholde os 
fra at gøre noget. Vi hæfter os dog også ved, at den argen-
tinske og brasilianske regering er opmærksomme på nogle af 
de problemer, som den nuværende produktionsform påfører 
befolkninger.”  

Sanne Vinther,  
Arla  
(som støtter RTRS): 

Katja Winther Homann, 
Novozymes: 

Mogens Werge, 
Coop:

Vagner Bøge, 
underdirektør i DC 
Ejerservice i Danish 
Crown, udtaler:

Direktør i DAKOFO 
Fritz Hansen udtaler:

Vagner Bøge, 
underdirektør i  
DC Ejerservice  
i Danish Crown  
fortæller da også at:
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Danish	Crown	kan	hermed	skabe	et	marked	for	RTRS-certificeret	soja	i	Danmark,	
og	påpeger,	at	der	er	efterspørgsel	i	andre	lande.	Hvis	Danish	Crown,	som	en	stor	
forarbejder	af	dansk	svinekød	og	verdens	største	eksport-slagteri,	ville	sætte	
konkrete	mål	for	at	underbygge	denne	udmelding,	ville	Danish	Crown	virkelig	vise,	
at	de	faktisk	tager	ansvar	og	give	de	andre	aktører	i	værdikæden	en	sikkerhed	for	at	
satse	på	ansvarligt	produceret	soja.	Indtil	videre	har	der	dog	fortsat	ikke	været	
nogen	konkret	handling	fra	Danish	Crown.	Virksomheden	er	ikke	medlem	af	RTRS,	
kræver	ikke	at	deres	landmænd	køber	RTRS	certificeret	soja	i	dag	og	har	ikke	sat	
konkrete	mål	for	andelen	af	certificeret	soja.

”Landbrug & Fødevarer er opmærksomme på det sociale 
ansvar (CSR) i forbindelse med produktionen af soja.  
Vi ser positivt på mulighederne i certificeringsordninger,  
men er samtidig meget opmærksomme på, at der kræves 
internationale løsninger, hvis der er grundlæggende forhold  
i produktionen, som skal ændres - alene på grund af dansk 
landbrugs meget begrænsede volumen i indkøb i forhold til 
den globale handel.”

Områdedirektør  
Jens Munk Ebbesen i 
Brancheorganisationen 
Landbrug & Fødevarer

WWF Verdensnaturfonden mener:

At	det	er	godt,	når	virksomheder	undersøger	indholdet	og	rammerne	omkring	
certificeringsordninger,	inden	de	vælger	at	støtte	op	om	disse.	Det	er	en	del	af	
det	at	tage	ansvar	som	virksomhed.	For	WWF	er	ansvarlighed	en	forpligtelse,	
som	alle	virksomheder	har,	også	i	forhold	til	sojaområdet,	og	uanset	om	der	er	
forbrugerefterspørgsel	efter	ansvarligt	produceret	soja	eller	ej.	

Alle	undersøgte	virksomheder	ønsker	at	være	og	blive	opfattet	som	ansvarlige	
virksomheder	og	har	adskillige	ansvarlighedsmål	i	deres	CSR-rapporter	og	på	
hjemmesiderne.	Det	er	bemærkelsesværdigt,	at	flere	led	i	værdikæden	fralægger	
sig	ansvaret	for	at	reducere	indirekte	negative	miljøpåvirkninger	fra	deres	
produktion.	Dette	ses	mest	udtalt	hos	detailhandelen,	der	virker	til	at	være	helt	
passive	i	forhold	til	sojaproblematikkerne.

Mange	danske	virksomheder	har	været	langsomme	til	at	reagere	i	forhold	til	at	
søge	ansvarligt	produceret	soja.	Nu	er	RTRS-soja	på	markedet,	danske	
virksomheder	er	betydelige	aktører	i	sojaværdikæden	og	har	mulighed	for	at	
lave	såvel	individuelle	som	fælles	målsætninger	om	100	procent	RTRS	i	2015.	
Ingen	virksomhed	eller	land	er	for	lille	til	at	spille	en	rolle	i	denne	sammenhæng,	
hvilket	også	det	hollandske	eksempel	viser	(se	kapitel	5).	

Ved	at	agere	nu	kan	virksomhederne	stadig	nå	at	indhente	de	forreste	virksom-	
heder.	Virksomhederne	kan	samtidig	i	koordinering	med	myndigheder	og	NGO’er	
være	med	til	at	give	forbrugerne	kendskab	til	sojaproblematikkerne	og	RTRS.	
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5. sammenligning meD 
virksomheDer og mynDig-

heDer i anDre lanDe
I	andre	europæiske	lande	er	virksomheder	allerede	godt	
på	vej	til	et	større	markedsskift	i	retning	af	ansvarligt	
producerede	afgrøder.	Den	danske	værdikæde	for	soja	
består	af	få	store	selskaber,	som	også	opererer	på	andre	
europæiske	markeder,	men	på	trods	af	dansk	erhvervs-
livs	væsentlige	rolle	i	Europa	halter	virksomhederne	bag-
ud	i	forhold	til	de	lande,	vi	normalt	sammenligner	os	med.		

Danish	Crown,	Tican	a.m.b.a.,	Arla	og	DLG	er	vigtige	interessenter	i	sojaforsyningskæden.
De	er	allerede	udsat	for	en	stigende	efterspørgsel	på	ansvarlig	ageren	på	markeder	i	
Storbritannien,	Holland,	Tyskland	og	Sverige,	og	pres	fra	konkurrenter	som	eksem-	
pelvis	Vion	og	FrieslandCampina	i	Holland.	

Årsagen	til	at	flere	virksomheder	i	Europa	er	begyndt	at	melde	sig	ind	i	RTRS	og	sætte	
mål	for	andelen	af	certificeret	soja	skyldes	dels	et	stigende	offentligt	pres,	men	også	
at	for	eksempel	de	hollandske	virksomheder	(både	individuelt,	organiseret	i	foder-
stofforening	og	i	en	’responsible	soy	taskforce’)	har	brugt	RTRS	som	en	del	af	løs-	
ningen	for	at	opnå	en	mere	ansvarlig	produktion,	før	det	er	blevet	et	krav	fra	for-	
brugerne.	Herudover	er	den	europæiske	foderstof-brancheforening	FEFAC,	hvis	med-	
lemmer	står	for	et	årligt	indkøb	på	mere	end	40	millioner	ton	soja,	medlem	af	RTRS.	
Gennem	medlemskab	af	FEFAC	er	flere	danske	virksomheder	dermed	indirekte	
associeret	med	RTRS,	men	det	er	også	vigtigt,	at	danske	virksomheder	selv	bliver	
medlemmer,	så	de	kan	være	med	til	at	drive	udviklingen.	Hvis	store	danske	eksport-
virksomheder	ikke	arbejder	for	implementeringen	af	RTRS,	vil	miljøbeviste	forbrugere	
på	markeder	som	Tyskland,	Holland	og	Storbritannien	måske	begynde	at	vælge	de	
danske	produkter	fra.	

I det følgende gives en række eksempler på målsætninger og handlinger 
fra virksomheder i lande, vi normalt sammenligner os med.

Generelt	har	England	langt	mere	opmærksomhed	på	miljø,	klima	og	ansvarlig	sourcing	
i	forbindelse	med	fødevarer	end	vi	har	i	Danmark.	Et	eksempel	er,	at	slagteriet	Tican	
producerer	den	helt	specielle	Englandsgris	til	det	engelske	marked,	for	at	imødekomme	
deres	krav.	Englandsgrisene	skal	opfylde	krav	om	foderoprindelse	og	sammensætning,		
medicinering	og	behandling,	stalde	og	folde,	transport	mv.,	der	alle	er	langt	skrappere	
og	indeholder	bedre	dyrevelfærd	end	de	krav	vi	har	i	Danmark.	Supermarkedernes	
ansvarlighedspolitikker	er	ligeledes	mere	konkrete	og	vigtigere	konkurrenceparametre	i	
England	end	i	Danmark,	hvilket	også	afspejles	af	de	målsætninger,	som	de	engelske	
detailkæder	har	sat	i	forhold	til	soja.	En	stor	andel	af	de	engelske	kæder	har	sat	mål	
for	RTRS.	Som	eksempler	kan	nævnes:

Waitrose,	som	har	forpligtet	sig	til	at	source	100	procent	RTRS-soja	i	2015.	De	er	nu	
i	gang	med	at	kortlægge	deres	forsyningskæde	og	finde	måder,	hvorpå	de	kan	opnå	
deres	målsætning.

	

england

”Vi har i øjeblikket travlt med at undersøge, hvordan vi kan 
nå vores udfordrende målsætning, blandt andet ved at 
foretage en lang række aktiviteter lige fra forsyningskæde-
analyser til at undersøge mulighederne for at substituere soja. 
Vi bruger hvert år mange ton soja til ingredienser i vores 
produkter og som foder til de dyr vi forhandler - og vi 
arbejder for, at vores kunder kan være sikre på, at Waitrose 
er en del af løsningen, ikke problemet”

Marks	&	Spencer	har,	i	erkendelse	af	at	konventionel	produktion	af	soja,	palmeolie,	
kalvekød,	kaffe,	læder	og	kakao	fører	til	afskovning,	sat	som	mål,	at	disse	produkter	
skal	produceres	på	en	måde,	så	de	ikke	fører	til	afskovning	senest	i	2015.	

”Vi fortsætter med at arbejde med vores leverandører for at 
forstå vores soja-leverandørkæder. Dette er en stor udfordring, 
da soja hovedsageligt bruges i dyrefoder. Vi sikrer, at alle 
niveauer i Marks & Spencer’s soja-leverandørkæder forstår 
vores målsætning om bæredygtig soja, og samarbejder for at 
skabe den bedste måde for at støtte RTRS, og begynde at købe 
bæredygtig soja i takt med, at det bliver tilgængeligt.”

Dette	er	blot	to	eksempler	på	den	større	opmærksomhed,	som	sojaproblematikken	
får	i	de	engelske	detailkæder,	hvilket	er	med	til	at	ændre	hele	markedet	-	og	som	
presser	danske	producenter	til	også	at	forholde	sig	til,	om	det	soja	de	bruger	er	
ansvarligt	produceret.

Arla	er	for	eksempel	det	andet	største	mejeri	i	Storbritannien,	mens	Storbritannien	
er	det	vigtigste	enkelte	marked	for	Danish	Crown.	Udviklingen	på	det	engelske	
marked	er	derfor	vigtig	for	flere	danske	virksomheder.

Quentin Clark,  
leder af bæredygtig og 
etisk indkøb hos  
Waitrose fortæller at: 

Fiona Wheatley,  
manager for  
bæredygtig udvikling i 
Marks & Spencer,  
udtaler: 
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Hvor	det	i	England	er	de	enkelte	detailkæder	og	andre	virksomheder,	der	gennem	
deres	målsætninger	skaber	et	marked	for	ansvarligt	produceret	soja,	er	det	i	Holland	
primært	en	fælles	sammenslutning	af	hollandske	importører	og	producenter,	der	
skaber	efterspørgslen.	Dette	er	blandt	andet	gjort	gennem	Taskforce	Sustainable	
Soy,	der	repræsenterer	hollandske	produktions-	og	handelsvirksomheder	samt	
foderindustrien,	der	er	involveret	i	sojaværdikæden	og	som	ønsker	at	bidrage	til	en	
ansvarlig	sojaproduktion	.	Medlemmerne	af	denne	taskforce	har	alle	sat	som	mål	at	
bruge	100	procent	ansvarligt	produceret	soja	inden	for	nogle	få	år.	Derudover	har	
”Dutch	Sustainable	Trade	Initiative”	(IDH),	som	taskforcen	er	en	del	af,	sat	som	mål,	
at	10-15	procent	af	EU’s	samlede	sojaimport	i	2015	skal	være	ansvarligt	produceret.	
Herudover	arbejder	det	hollandske	”Initiative	Sustainable	Soy”	(IDS)	også	for	at	øge	
andelen	af	RTRS-soja.	Denne	sammenslutning	forener	blandt	andre	Vion	og	
FrieslandFoodCampina,	der	er	direkte	konkurrenter	til	Danish	Crown	og	Arla,	i	
dette	arbejde.

Paul	JM	Jansen,	Leder	af	Corporate	Public	Affairs	i	Agri	VION	NV,	udtaler	om	
årsagen	til,	hvorfor	de	arbejder	aktivt	med	soja	og	er	medlem	af	RTRS:	

”Som del af vores Corporate Social Responsibility (CSR) 
strategi har VION en målsætning om at bidrage til brugen af 
bæredygtige råvarer i vores forsyningskæder. Soja er en vigtig 
ingrediens i dyrefoder. Den hurtigt voksende produktion af soja 
fører til voksende bekymring om de relaterede miljø- og sociale 
effekter. Den forventede fremtidige vækst i forbruget af dyre-
proteiner vil øge sojaproduktionen yderligere. Spørgsmålet er 
altså ikke, om vi er nødt til at forbedre den bæredygtige/ansvar- 
lige soja produktion, men hvordan det kan gøres mest effektivt. 
Det er vores opfattelse, at RTRS skaber den bedste platform for 
at lede denne proces. VION er et aktiv medlem i såvel RTRS 
som i nationale sammenslutninger for at støtte RTRS’s arbejde. 
Vi påtager os vores ansvar og inkluderer ansvarlig soja i vores 
premium marked koncept. Vi støtter aktivt målsætningen om, 
at al soja, der anvendes som foderstof i Holland, opfylder 
kravene fra RTRS senest i 2015.”

Disse	sammenslutninger	i	Holland	har	dels	gjort	det	til	markedsstandard	at	have	mål	
om	andelen	af	certificeret	soja,	men	de	arbejder	også	aktivt	for	at	øge	produktionen	
af	RTRS-certificeret	soja,	så	de	kan	sikre,	at	der	er	nok	soja	til	at	opfylde	deres	mål-	
sætninger.	For	eksempel	er	IDS	og	IDH	gået	sammen	om	et	brev	til	sojaproducenterne,		
hvor	de	opstiller	deres	mål	for	hvor	meget	RTRS	certificeret	soja	de	vil	importere	hvert	
år	frem	til	2015,	hvor	1.800.000	ton	er	målet	–	men	med	følgende	målsætninger	for	
årlig	stigning	i	mængderne	af	RTRS-certificeret	soja:	

2012 500.000 ton

2013 1.000.000 ton

2014 1.500.000 ton

2015 1.800.000 ton

IDH	har	også	etableret	”Soy	Fast	Track	Fund”	(SFTF).	Denne	fond	kan	bidrage	med	
finansiering,	der	leder	til	bæredygtighed	af	sojaforsyningskæden.	Herudover	hjælper	
SFTF	med	at	udvikle	projekter	for	den	enkelte	sojaproducent,	der	kan	føre	til	en	mere	
ansvarlig	produktion.

Jaap	Oskam,	chef-indkøber	i	foderstof	virksomheden	Nutreco,	der	med	en	omsætning	
på	4,9	milliarder	euro	i	2010	og	salg	i	80	forskellige	lande	er	en	betydningsfuld	spiller,	
udtaler:

”Nutreco er forpligtet til at udvikle en mere bæredygtig for-
syning af landbrugsprodukter sammen med partnere som 
forhandlere, landbrugsorganisationer, kød- og mejeriindustrien 
samt detailhandlen. Vi hilser også rundbordsinitiativer velkomne, 
hvor producenter, industri og NGO’er er enige om en produk-
tionsstandard for disse produkter.  Et godt eksempel er RTRS, 
som har etableret og godkendt produktionsstandarder i 2010.”

Den	store	opmærksomhed,	som	sojaproduktion	har	i	Holland,	afspejles	også	af,	at	
hollandske	detailkæder	arbejder	mere	målrettet	med	soja.	Hugo	Byrnes,	VP	Product	
Integrity,	i	Royal	Ahold	detailkæden	i	Holland	udtaler:

”Ahold er forpligtet til kun at bruge ansvarligt soja i vores 
forsyningskæder for alle egne produkter i 2015. For at opnå 
dette samarbejder Ahold med sine partnere i forsyningskæden 
og med foderstofproducenter for kun at anvende RTRS-certi-
ficeret soja. For at påbegynde dette har Ahold i år sammen med 
en gruppe af andre hollandske virksomheder købt de første 
RTRS-certifikater.”

Som	det	tydeligt	fremgår	af	ovenstående	citater	er	der	stor	støtte	til	RTRS	fra	de	
hollandske	virksomheder,	men	også	det	hollandske	landbrugsministerium	har	på	et	
tidligt	tidspunkt	besluttet	at	støtte	RTRS	økonomisk.	De	hollandske	ambassader	i	
Brasilien	og	Argentina	er	aktivt	involverede	og	deltager	i	de	fleste	RTRS	møder	(inkl.	
RTRS	generalforsamlinger).	De	hollandske	myndigheder	har	også	givet	støtte	til	SFTF.

De	tiltag,	der	foregår	i	Holland,	er	af	stor	betydning,	da	Holland	er	verdens	anden	
største	sojaimportør,	dels	på	grund	af	sin	rolle	som	transitland,	men	også	fordi	
Holland	ligesom	Danmark	har	en	stor	animalsk	produktion.	De	hollandske	målsæt-
ninger	gælder	kun	det	soja,	der	anvendes	i	Holland,	og	altså	ikke	soja	som	transport-
eres	til	andre	lande	gennem	Holland.

Paul JM Jansen,  
Leder af Corporate 
Public Affairs i  
Agri VION NV

Jaap Oskam,  
chef-indkøber  
Nutreco

Hugo Byrnes,  
VP Product Integrity,  
Royal Ahold 

holland



34side

WWF	Verdensnaturfonden

35side

Sojarapport	2011

Også	i	Schweiz	er	der	en	stigende	opmærksomhed	omkring	produktionen	af	soja.	
Fremgangsmåden	ligner	den	hollandske,	hvor	virksomhederne	er	gået	sammen	i	en	
national	sammenslutning	for	at	øge	andelen	af	certificeret	soja.	Alle	vigtige	
foderstofimportører,	landbrugsorganisationer	og	detailkæder	er	gået	sammen	i	et	
national	sojanetværk	og	har	forpligtet	sig	til	at	bruge	minimum	90	procent	non-GM	
ansvarligt	produceret	soja	ved	udgangen	af	2014.	

Claes	Johansson,	der	er	ansvarlig	for	bæredygtighedsspørgsmål	i	Lantmännen,	der	
er	Sveriges	største	foderleverandør,	siger:	

”Lantmännens strategi for at tage ansvar for sojaimporten 
baserer sig på RTRS-processen. Vi har været medlemmer siden 
starten, og i september i år har vi nået en milepæl, da vi købte 
de første kreditter svarende til 18 procent af vores årlige totale 
sojavolument. At vi har valgt RTRS skyldes, at det for øjeblikket 
er den eneste certificering, der har potentiale til at nå hele den 
globale sojaproduktion og ikke bare skabe en lille niche af 
ansvarligt produceret soja. Det er vigtigt at have et internatio-
nalt perspektiv, når man vælger strategi for at løse spørgsmål 
og søge samarbejde over landegrænserne. Jo flere der trækker 
i samme retning desto tydeligere bliver signalerne til sojafarmerne 
om, at produktionen må ske på ansvarlig vis, og at vi som 
købere kan bidrage til den omstilling. Lantmännen kan som 
lille aktør spille en større rolle end vores egentlige størrelse på 
verdensmarkedet skulle muliggøre ved, at vi går først og 
inspirerer andre aktører til at tage skridt mod en mere ansvarlig 
sojaimport. Vores mål er, at senest i 2013 skal 50 procent af den 
soja vi sælger været omfattet af RTRS-certifikater.”

I	Belgien	har	foderbrancheorganisationen	Bemefa	sat	en	målsætning	om	600.000	ton	
RTRS	i	2015.	Dette	svarer	til	deres	samlede	forventede	sojaefterspørgsel.	De	har	
allerede	købt	”pre-RTRS”	soja,	der	har	levet	op	til	en	række	bæredygtighedskriterier.

Multinationale virksomheder
Unilever	har	som	led	i	deres	Sustainable	Living	Plan	sat	en	målsætning	om	bæredygtigt	
indkøb	af	alle	sojabønner	i	2014	og	alle	sojaolier	i	2020.	Unilever	var	med	til	at	
starte	RTRS,	og	har	i	juni	2011	købt	de	første	RTRS-kreditter	(for	5.000	ton	soja)	.

Claes Johansson: 
Lantmännen

schweiz

sverige

belgien

Kort status:

Denne	korte	status	på	udviklingen	hos	en	række	udenlandske	virksomheder	
viser,	at	indenfor	alle	de	relevante	brancher	–	det	være	sig	foderstof,	kødproduk-	
tion,	brede	fødevareproduktion	eller	supermarkedskæder	–	findes	der	virksom-
heder,	der	har	taget	deres	ansvar	alvorligt	og	agerer.	Anerkendelsen	af	virk-	
somhedernes	ansvar	som	led	i	sojaværdikæderne	giver	sig	udtryk	gennem	
RTRS-medlemskab,	støtte	til	opstart	af	ordningen,	køb	af	RTRS-kreditter	og	
konkrete	målsætninger	om	100	procent	RTRS	indenfor	kort	årrække.	

WWF	mener	at	dette	bør	inspirere	danske	virksomheder	til	at	agere.	Flere	
danske	virksomheder	er	væsentlige	aktører	på	de	europæiske	markeder,	hvilket	
betyder,	at	engagement	for	og	implementering	af	ansvarlige	indkøbs-politikker	i	
disse	selskaber	vil	have	store	positive	effekter.	Ved	at	skabe	større	efterspørgsel	
på	certificeret	soja	kan	de	medvirke	til,	at	RTRS	bliver	den	nye	markedsstandard.	
De	danske	virksomheder	vil	ved	at	gå	ind	i	RTRS	få	mulighed	for	at	komme	på	
niveau	med	de	førende	europæiske	virksomheder	samt	vise,	at	der	er	konsistens	i	
forholdet	mellem	deres	CSR-politik	og	deres	reelle	ageren.

WWF	finder,	at	en	dansk	udgave	af	det	hollandske	samarbejde	inden	for	soja	vil	
kunne	bidrage	til,	at	den	danske	animalske	produktion	ligeledes	tager	hensyn	
til	afskovning	samt	styrker	virksomhedernes	konkurrence-profil.	En	platform,	
hvor	virksomhederne	kan	udveksle	erfaringer,	kan	samtidig	gøre	virksomhedernes	
omstilling	til	ansvarligt	produceret	soja	så	omkostningseffektiv	som	muligt.	
Input	fra	myndigheder	og	NGO’er	vil	yderligere	kunne	styrke	et	sådan	forum.	
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7. konklusion
Det	globale	forbrug	af	naturressourcer	lægger	et	enormt	
pres	på	økosystemer	over	hele	verden	og	medfører	
omfattende	afskovning	og	tab	af	biodiversitet.	Der	sker	
en	global	afskovning	på	mere	end	13	millioner	hektar	
pr	år,	hvilket	svarer	til	tre	gange	Danmarks	areal.	

UNEP	har	identificeret,	at	sojabønnemarker	er	en	af	de	primære	drivkræfter	bag	perma-	
nent	afskovning	i	Argentina	og	Brasilien,	som	er	de	to	lande,	der	producerer	ca.	80	procent	
af	den	soja,	der	importeres	til	Danmark.	Presset	på	verdens	skove	vil	yderligere	forøges,	
	i	takt	med	befolkningstilvæksten	og	med,	at	forbruget	øges	pr.	person.	

Rapporten	viser,	at	danske	sojaimportører	og	forarbejdningsvirksomheder	samt	slagte-	
rier	er	begyndt	at	have	mere	fokus	på	sojaproblematikken,	særligt	trukket	af	de	erhverv,		
der	oplever	en	stigende	opmærksomhed	om	RTRS	i	udlandet.	Det	er	en	positiv	udvikling,	
der	kan	være	med	til	at	få	flere	danske	virksomheder	til	at	blive	medlem	af	RTRS	og	
sætte	mål	for	brugen	af	ansvarligt	produceret	soja.	De	største	danske	detailkæder	er	
på	nuværende	tidspunkt	afvisende	over	for	at	arbejde	med	soja,	hvilket	står	i	skarp	
kontrast	til	de	engelske	kæder.	Det	danske	fødevareministerium	har	heller	ikke	arbejdet		
aktivt	for	at	fremme	kendskabet	til	og	brugen	af	certificeret	soja,	og	der	er	derfor	ikke	
rammevilkår	på	plads,	der	kan	lette	RTRS’	markedsintroduktion.	Trods	industriens	
opmærksomhed	om	problemerne	med	konventionel	soja,	sker	der	dog	fortsat	meget	lidt	
konkret	handling	fra	størstedelen	af	de	danske	virksomheder.	Den	aktivitet	på	området		
der	ses	i	Danmark,	skyldes	i	høj	grad	pres,	der	kommer	uden	for	landets	grænser.	Det	
ser	derfor	ud	som	om,	at	den	danske	fødevareindustri	ikke	ønsker	at	tage	ansvar	for	de	
miljøbelastninger,	deres	produktion	forårsager	i	Sydamerika.	I	stedet	reagerer	de	fleste	
danske	virksomheder	efterslæbende	på	efterspørgselsændringer	i	England	og	Holland,		
som	skyldes	en	mere	progressiv	miljøpolitik	hos	virksomheder	i	disse	lande.	Det	første	
RTRS-certificerede	soja	er	først	lige	kommet	til	Europa,	så	det	kan	ikke	forventes,	at	
danske	virksomheder	har	certificeret	soja	i	deres	produkter	i	dag,	men	de	danske	
virksomheder	kunne	sætte	ambitiøse	100	procent	mål	for	andelen	af	certificeret	soja,	
de	ønsker	at	bruge	i	for	eksempel	2015.	Det	kunne	lette	markedsskiftet	fra	uansvarligt	
produceret	soja	til	ansvarligt	RTRS-certificeret	soja.

Hvis	RTRS	skal	implementeres	effektivt	i	Danmark,	kræver	det,	at	alle	aktører	i	soja-	
værdikæden	erkender,	at	der	er	behov	for,	at	soja	fremover	skal	dyrkes	ansvarligt.	
Samtidig	skal	de	være	villige	til	at	investere	tid	og	ressourcer	i	at	omlægge	deres	for-	
syningskæder	til	RTRS.	WWF	mener	ikke,	at	det	kan	forsvares,	at	fødevareforbruget	i	
Danmark	understøttes	af	en	global	sojaproduktion,	der	forårsager	rydning	af	primær	
skov,	og	hvor	de	sociale	vilkår	langtfra	altid	er	forsvarlige.	Derfor	mener	WWF	også,		
at	det	danske	erhvervsliv	skal	forholde	sig	til	deres	ansvar,	og	føre	en	progressiv	CSR-	
politik	og	tage	samfundsansvaret.	WWF	anbefaler,	at	danske	sojaimportører,	sojafor-
arbejdningsvirksomheder,	landmænd,	slagterier	og	detailhandlere	starter	arbejdet	
med	at	implementere	RTRS,	samt	sætter	målsætninger	op	om	senest	i	2015	at	bruge	
100	procent	RTRS	soja	i	virksomhederne.	
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WWF Verdensnaturfonden anbefaler at:

•		Danske	virksomheder	melder	sig	ind	i	RTRS,	begynder	at	købe	RTRS-
certificeret	soja,	oplyser	om	problemstillingerne	og	sætter	en	målsætning		
om	100	procent	RTRS	soja	i	2015.

•		Sojaimportører,	distributører,	landmænd,	slagterier,	detailhandel	og	NGO’er	
indgår	et	nationalt	samarbejde,	som	det	ses	i	Holland	og	Schweiz,	for	mest	
effektivt	at	indføre	ansvarligt	produceret	soja	på	det	danske	marked	samt	
bidrage	til	at	produktionsvolumen	af	ansvarligt	produceret	soja	øges	

•		Myndighederne	gennemfører	analyser	af,	hvordan	det	danske	forbrugseffekt	
på	afskovningen	kan	reduceres.

•		Der	vedtages	bindende	offentlige	indkøbspolitikker	der	sikrer,	at	det	offentlige	
ikke	bidrager	til	skovrydning	gennem	forbruget	af	soja.	

•		Myndighederne	støtter	oplysningsaktiviteter	om	soja	og	det	danske	aftryk	i	
troperne,	skaber	incitamentsordninger	og	samarbejde	med	virksomheder	og	
forbrugere	med	henblik	på	at	øge	markedstrækket	efter	de	mere	bæredygtige	
produkter.

•		Den	danske	regering	arbejder	for	at	få	gennemført	lovgivning	på	EU-niveau,	der	
reducerer	presset	på	de	tropiske	skove,	og	samtidig	arbejder	for,	at	EU’s	handels-
politik	fremmer	brugen	af	ansvarligheds/bæredygtighedscertificerede	varer.
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kort om WWf verDensnaturfonDen

WWF	har	mere	end	100	kontorer	i	hele	verden.	Det	er	en	af	
verdens	største	og	mest	indflydelsesrige	NGO’er	med	mere	
end	5	mio.	støtter	globalt.	WWFs	stærke	position	gør,	at	vi	
spiller	en	væsentlig	rolle,	når	beslutninger	skal	tages	globalt	
som	nationalt.
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony and nature.

Why we are here

www.wwf.dk

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

WWFs	mission	er	at	stoppe	
forringelsen	af	jordens	naturlige	
miljø	og	skabe	en	fremtid,	hvor	
mennesker	lever	i	harmoni	med	
naturen.

WWF	Verdensnaturfonden		
er	den	danske	del	af		
World	Wide	Fund	for	Nature.

WWF	er	en	udfordrende,	kon-
struktiv,	videnskabsbase-ret	
og	troværdig	organisation.	

De	danske	mærkesager	er:		
Hav	&	fiskeri,	skov,	klima		
og	den	danske	marine	natur.

læs mere om vores arbejDe på WWf.Dk

Det	danske	WWF	kontor	arbejder		både	i	Danmark	og	i	
udviklingslandene.	Projekterne	er	koncentreret	i	Mekong-
regionen,	Koraltrekanten	i	Asien	samt	i	den	østlige	del		
af	Afrika.


