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Fremtiden er nu, og ansvaret er fælles. 
Derfor vil vi hos Danpo gøre vores til at sikre en mere bæredygtig fremtid. Det er i forvejen et fornuftigt 

klimavalg at spise kylling, der har en meget lille Co2-påvirkning sammenlignet med andet kød. Vi vil gerne 

tage den et skridt videre, så forbrugerne også i fremtiden kan sætte kylling på bordet med ekstra god 

klimasamvittighed. Det gælder blandt andet den soja, der bruges i foderet til kyllingerne.   

 

100 % ansvarlig i 2025 

I regi af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja har Danpo i 2021 defineret en 2025 strategi for yderligere 

ansvarlighed for anvendelse af soja-råvarerne. Danpos 2025 soja-strategi betyder, at Danpo senest i 2025 vil 

sikre, at alle soja-råvarer stammer fra 100% ansvarlig sojaproduktion. Al soja importeret vil derfor oprinde 

fra leverandører, der sikrer at råvaren er fremstillet efter bl.a. retningslinjerne udarbejdet i 2021 fra The 

European Compound Feed Manufactureres´ Federation (FEFAC). 

 

Alternative proteinkilder og certifikater  

Herudover vil Danpo arbejde på forskellige projekter, der analyserer mulighederne for at anvende alternative 

proteinkilder til kyllingernes foder – fx insekter, marineproteinkilder eller alternative planteproteiner ligesom 

der kan aftales særskilte indkøb af bl.a. RTRS-certifikater i samarbejde med vores kunder. RTRS-certifikater 

udstedes via den internationale ’Round Table on Responsible Soy Organization’ som støtter dyrkning af 

ansvarlig soja på verdensplan. 

Danpo A/S har fokus på bæredygtig sojaproduktion i relation til den råvare, der indgår i foderet til kyllingerne 

virksomheden kontraherer, producerer og processer samt sælger. Derfor stiller Danpo også en række krav til 

foderleverandørerne i virksomhedens værdikæde for slagtekyllinger. Kravene stilles og styres via den af 

DANAK Akkrediterede Produktstandard; Assured Chicken Quality Programme (ACQP). 

Gennem denne standard stiller Danpo bl.a. krav om at foderleverandørerne skal sikre at den anvendte soja 

(både bønner og olie) ikke må oprinde fra Amazonas området (via det såkaldte Soja-Moratorie). Disse krav 3. 

parts-auditeres og dokumenteres løbende af Det Norske Veritas (DNV). 

 

Læs mere om vores indsats mod en mere bæredygtig fremtid her. 

 

 

https://www.danpo.dk/da/forbruger/klimakylling

