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 Food and Agriculture Organization of the United Nations: Global forest resources assessment 2015 

2
 FERN: Agriculture and deforestation – The EU Common Agricultural Policy, soy and forest destruction 2017 

3
 IPCC, her citeret af Greenpeace 
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Verdens tilbageværende naturområder er under et enormt og stigende pres. Skove i særligt de 

tropiske områder ryddes fortsat i alarmerende hast til fordel for produktion af blandt andet 

palmeolie, soja, sukkerrør og kakao. 

 

Ifølge FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, er der årligt forsvundet 7,6 mio. hektar skov i 

perioden 2010-2015 hvoraf størstedelen af skovrydning knytter sig primært til tre skovområder: 

Amazonas (Sydamerika), Den Demokratiske Republik Congo (Centralafrika) og Sydøstasien1
 

 

De miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser er enorme, og det estimeres, at mere end 1,6 

mia. mennesker er afhængige af skovenes ressourcer.  

 

Skove er ikke kun en essentiel ressource i forhold til træ, fødevarer og fibre, men er også hjem for 80 

% af klodens biodiversitet, en kæmpe faktor i vedligeholdelsen af de globale økosystemer og spiller en 

afgørende rolle i det globale kulstofkredsløb – og når den ryddes, også for den globale opvarmning.  

 

 70 % af skovrydningen skyldes udvidelse af areal til fødevareproduktionen2 

 12 % af verdens drivhusgasudledninger skyldes skovrydningen3
 

 De skove og naturarealer, som ryddes, rummer ofte unikke og truede arter 

 

Definition 
I denne politik defineres “Afskovning” i henhold EU:  

Deforestation is the permanent conversion of forest land into other land-uses 

 

Varekæder med særlig risiko 
Coop indkøber varer, hvor råvarer fra den tropiske del af verden indgår både direkte og indirekte. 

Dermed løber vi gennem vores indkøb en risiko for at understøtte fortsat rydning af oprindelig skov. 

De råvarer, som indebærer den største risiko for skovrydning, og som direkte og indirekte indgår i 

vores værdikæder, er følgende: 

 Tropisk træ, som kan indgå både i trævarer samt papir og pap 

 Palmeolie, som indgår i mange kolonial- og konfekturevarer samt i sæber og personlig pleje 

 Soja, som primært anvendes som foderingrediens i produktion af en række animalske 

produkter 

 Kakao, kaffe og te 

 Sukker fra sukkerrør kan både indgå i kolonialvarer og konfekture men også være råstoffet i 

produktion af biobaseret plast 

 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en
https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/Fern%20CAP%20FULL%20REPORT%20FINAL.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/new-ipcc-assessment-address-ties-deforestation-climate-change/


 
   

 
 

                                                 
4
 EU Timber Regulation- which entered into force on 2 December 2010, has since 3. March 2013, made it illegal to place illegally 

harvested timber and timber products (ALSO paper) on the EU market. It requires that “operators” (first placers of timber based 

products on the EU market) work with a due diligence system (DDS). COOP Danmark has a licensed Due Diligense system that 

complies to the EU Timber Regulation. 
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Generelle principper 
I Coop er vi opmærksom på, at vores indkøb og produktion af varer har en indflydelse på verdens 
skove. Derfor har vi en række generelle principper, som vi forholder os til, når vi fremstiller varer 
og/eller emballager der relateres til potentiel afskovning. I Coop betragter vi følgende råvarer, som 
mest kritiske og med størst potentiel risiko for afskovning, og netop derfor fokuserer vi på disse 
råmaterialer i vores indsats for at stoppe rydning af skov: tropisk træ, palmeolie, soja, kaffe, the & 
kakao samt sukkerrør. 
 
Coop arbejder løbende for, at de listede råmaterialer videst muligt indgår i vores forretning og 
værdikæde på en måde hvor:  

- Rydning af oprindelig skov ikke finder sted  
- Alle råvarer er legalt dyrkede og høstede 
- Vores Code of Conduct efterleves 
- Der er gennemsigtighed og viden om anvendelsen af råvarerne i værdikæden 

 

Specifikke målsætninger 
Udover de ovennævnte generelle principper arbejder Coop med specifikke målsætninger, som 
fokuserer på de råvarer, der betragtes som ekstra risikofyldte i forhold til afskovning. Nedenfor 
findes et overblik over de risikofyldte råvarer og Coops indsats på hvert område: 
 

- Træ: Vi arbejder for, at det træ, som benyttes i Coops varer er fremstillet ansvarligt. Derfor 
har Coop et krav om FSC-certificering på en bred vifte af træbaserede varer. Via FSC-
certificeringen bidrager vi til at begrænse vild skovhugst og dermed bevare skovens naturlige 
biodiversitet.  
I Coop stiller vi et krav om at, alle havemøbler, FDB-møbler og EUTR4-omfattede varer skal 
være FSC-certificerede. Desuden bærer Coops papirvarer og emballager, som fremstilles til 
vores økologiske sortiment af egne varemærker, FSC-certificering.   
 

- Palmeolie: Vi ved at etablering af palmeolieplantager potentielt kan bidrage til afskovning. 
Derfor er Coop er medlem af RSPO, og vi stiller krav om bæredygtigt palmeolie til vores 
leverandører. Det betyder, at palmeolieforbruget i vores egne varemærker er RSPO-
certificeret eller dækket af RSPO-kreditter. Via RSPO arbejdes for at standse afskovningen i 
palmeolieværdikæden.   

 
- Soja: Selvom Coops sojaforbrug indgår indirekte i vores varer, mener vi, at vi har et ansvar 

for at stille krav til vores leverandører for løbende at integrere bæredygtig soja i vores 
værdikæder.  
Coop mener at RTRS er et relevant initiativ til at sikre, at sojaen i vores værdikæde ikke 
bidrager til skovrydning. Coop har været medlem af RTRS siden 2017 og arbejder for at sikre 
et løbende overblik over det direkte og indirekte forbrug af soja i produktionen af varer i 
egne varemærker. Samtidig ønsker vi, at soja i vores varer i eget varemærke er dækket af 
RTRS-certifikater eller RTRS-kreditter.  



 
   

 
 

 
 
 
 

 
- Kaffe, te og kakao: For at fremme en bæredygtig produktion af kaffe, te og kakao, som både 

tager hensyn til menneskerettigheder og de miljømæssige påvirkninger, har Coop fokus på at 
anvende relevante certificeringer af kaffe-, te- og kakaoprodukter i egne varemærker. Derfor 
har vi en målsætning om at al vores kaffe, te og kakao i egne varemærker skal være 
certificeret med enten UTZ, Rainforest Alliance eller Fairtrade i 2020. Via disse 
certificeringssystemer vil afskovningsproblematikken være integreret i den løbende 
certificeringsproces af avlere og producenter af vores varer.  

 
- Sukkerrør: Coop anvender biobaseret plastik, som et bæredygtigt alternativ til konventionel 

plastik.  Den biobaserede plastik er fremstillet af sukkerrør. For at sikre, at den biobaserede 
plastik ikke bidrager unødigt til afskovning, stiller vi krav til certificering af sukkerrørene i 
form af ISCC. Via ISCC-certificeringen støtter Coop en bæredygtig produktion af 
sukkerrørene, som blandt andet stiller krav til farmniveau vedrørende ”zero deforestation”. 
 

 

Håndtering og implementering af politik 
Coop tilgår afskovningsproblematikken ved at tage udgangspunkt i ovenstående generelle principper 
og specifikke målsætninger. Vores indsats for at forhindre skovrydning er imidlertid en løbende 
indsats, hvilket betyder, at vi konstant holder os opdateret på udviklingen på området, indgår i 
stakeholder-dialog og forsøger samtidig at øge indsatsen mod skovrydning ved nye initiativer og 
krav.  
 
Den nærværende politik implementeres i vores værdikæde og forretning via dialog på tværs af vores 
organisation 
 

For at sikre gennemsigtighed i Coops arbejde for bevaring af skov, rapporterer vi løbende fremdrift 

på de forskellige specifikke målsætninger. 
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Dokumentet relateres til: The Coop Group’s Code of Conduct og Coops politik for miljø og klima 


