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DLG’s kriterier for ansvarlig og afskovningsfri sojaproduktion 
 
 

1. Lovlig produktion: Al relevant gældende lovgivning i produktionslandet er overholdt. 

 

2. Beskyttelse af skov og andet natur (no-deforestation og no-conversion)* 

 

2.1 Produktion forårsager eller bidrager ikke til skovrydning** (deforestation)  

 

2.2 Produktion forårsager eller bidrager ikke til omlægning** (conversion) af anden naturlig 

vegetation såsom naturlige savanner, græsarealer, tørvemoser og vådområder. 

 

*DLG læner sig oppe af principperne og definitionerne i Accountability Framework Initiative 

(AFI), som vi referer til for yderligere afklaring LINK.   

 

**I henhold til AFI defineres omlægning som naturlige økosystemer (herunder naturlige skove, 

savanner, græsarealer, tørvemoser og vådområder mm.) der omlægges til landbrug, 

træplantager, intensiv husdyrproduktion eller anden arealanvendelse samt alvorlig eller 

vedvarende forringelse af sådanne økosystemer. Skovrydning/afskovning referer specifikt til 

omlægning af naturlige skove til andet jordbrug, eller alvorlig og vedvarende forringelse. For 

yderligere afklaring referer DLG til AFI’s principper samt definitioner. 

 

3. Respekt for Menneskerettigheder 

 

3.1 Vores leverandører og underleverandører forpligter sig til at respektere og beskytte 

menneskerettighederne for alle personer – uanset køn og etnicitet og uden 

forskelsbehandling; samt at undgå at forårsage eller medvirke til negative implikationer for 

menneskerettighederne. Dette omfatter oprindelige folks, lokalsamfunds rettigheder, 

arbejdstagere og andre, der kan blive påvirket af virksomhedens aktiviteter. 

 

3.2 Internationalt anerkendte menneskerettigheder er overholdt i overensstemmelse med: 

• Verdenserklæringen om menneskerettigheder/The Universal Declaration on Human Rights 
LINK  

• The International Bill on Human Rights LINK 

• FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles for 
Business and Human Rights)  LINK  

• The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples LINK 

• The International Labor Organization Fundamental Conventions LINK 

 

3.3 Respekt for oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder i al produktion og indkøb. Dette 

omfatter blandt andet ejendomsret, kultur, selvbestemmelse, selvstyre, et sundt miljø, ikke-

forskelsbehandling og fuld og effektiv deltagelse i de beslutninger, der berører dem. Dette 

sikres igennem retten til frie, forudgående og informerede samtykker (Free Prior and Informed 

https://accountability-framework.org/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/documents/publications/compilation1.1en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
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Consent - FPIC), før enhver aktivitet som kan påvirke oprindelige folks og lokale samfunds 

rettigheder, land, ressourcer, territorier, livsgrundlag samt fødevaresikkerhed. 

 

3.4 Respekt for arbejdernes rettigheder for alle arbejdstagere, herunder arbejdstagere, 

entreprenører, midlertidige, sæsonbetingede, deltidsansatte og andre arbejdstagere på alle 

niveauer i forsyningskæden. Dette omfatter: 

 

• Intet børnearbejde 

• Intet tvangsarbejde  

• Organisations- og foreningsfrihed samt ret til at føre fri forhandlinger  

• Ingen forskelsbehandling  

• Ingen misbrug eller urimelige disciplinære procedurer  

• Lovlige og anstændige arbejdstider  

• Sikre og sunde arbejdspladser  

• Leveløn og rimelige ydelser 

 

4. God landbrugspraksis 

 

4.1 Vandkvalitet og forsyning, inklusiv grundvand, opretholdes eller forbedres  

4.2 Jordbundens kvalitet opretholdes ellers forbedres  

4.3 Sikker håndtering af agro-kemikalier og forbud af kemikalier opført i Stockholm- og Rotterdam-

konventionerne 

 

5. Tredjeparts verificeret eller tredjeparts certificeret efter en standard, der opfylder ovenstående 

kriterier 

 
 


