
 

*Læs mere om DLG’s kriterier for ansvarlig og afskovningsfri  
sojaproduktion i bilag 1 

DLG’s handlingsplan for ansvarlig soja 
 

Soja er med sin unikke ernæringsmæssige sammensætning en vigtig ingrediens i en stor del af det foder, 
der bruges i den animalske fødevareproduktion.  
 
DLG importerer hvert år cirka halvdelen af den soja, der bruges i foderløsninger til danske husdyr, og er 
bevidste om det ansvar, der følger med. Derfor ønsker vi at bidrage til, at der skabes reelle og varige 
positive forandringer i de lande, hvor sojaen produceres. Det skal sikre, at den soja, der importeres, er 
produceret ansvarligt og uden at bidrage til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation*. 
 

1. Vi forpligter os til, at senest i 2025 skal den soja, DLG importerer, være verificeret ansvarligt, 
afskovningsfrit og produceret uden konvertering af anden naturlig vegetation efter januar 2008 i 
henhold til den europæiske foderindustri, FEFAC’s, Sustainable Soy Sourcing Guidelines 2021 inkl. 
kriterie 34 (Conversion-Free Soy module). 

 
2. DLG vil løbende frem mod 2025 optrappe andelen af soja der er produceret i henhold til FEFAC’s 

Sustainable Soy Sourcing Guidelines 2021 inkl. kriterie 34, så vi sikrer kontinuerligt fremskridt. Hvis 
de markedsmæssige forhold tillader det – herunder at udbuddet er til stede – vil DLG arbejde for at 
nå målet før 2025.  
 

3. Gennem DLG’s medlemskab af FEFAC vil vi arbejde for, at det bliver et essentielt kriterie, at såvel 
lovlig som ulovlig afskovning samt konvertering af anden vegetation omfattes af retningslinjerne.  
 

4. DLG vil arbejde tæt sammen med sydamerikanske sojaleverandører om at støtte den generelle 
markedstransformation og derigennem sikre en større forsyning af soja, der er ansvarligt og 
afskovningsfrit produceret, samt skabe øget transparens i værdikæden gennem eksempelvis 
dokumentation.  
 
DLG vil desuden iværksætte forsøg med producenter i Sydamerika med henblik på at skabe en 
konkurrencedygtig forsyning af segregeret soja, der er ansvarligt og afskovningsfrit produceret.  
 

5. DLG vil arbejde for at skabe øget forståelse mellem danske interessenter – herunder NGO’er, 
lovgivere, detailkæder og fødevarevirksomheder – og de sydamerikanske sojaproducenter med det 
formål at skabe indsigt i værdikædens opbygning og etablere et fælles udgangspunkt i arbejdet for 
at sikre ansvarligt og afskovningsfrit produceret soja.  
 
Det kan eksempelvis gøres ved at arrangere og gennemføre besøg hos producenter i Sydamerika, 
hvor relevante danske interessenter kan deltage eller ved at initiere dialog mellem de forskellige 
parter i værdikæden.  
 

6. DLG arbejder på at udvikle alternative proteinkilder – som f.eks. ærter, lupiner, hestebønner og 
græsproteiner – som er produceret i Danmark og på sigt kan erstatte en del af den soja, der bruges 
i foderløsninger til husdyr.  

 


