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ALDI Danmarks Sojahandlingsplan
Soja er en vigtig bestanddel i dyrefoder, idet det er en næringskilde til både protein og energi. Soja
bliver hovedsagligt brugt som råvare i dyrefoder og bruges i mindre grad som ingrediens i en
række produkter. Soja er en vigtig ingrediens til produktionen af vores kød, fjerkræ, mejeri og æg.
Det meste soja dyrkes i Sydamerika, og stigningen i den globale efterspørgsel efter animalske
produkter har øget efterspørgslen efter soja. Store arealer er derfor blevet omdannet til
sojadyrkning. Dette har ført til, at biodiversiteten i områder som Amazonas, Chaco og Cerrado er
blevet forringet massivt.

Derfor er det vigtigt, at vi handler for at løse problemet. ALDI Danmark er med samarbejdet i
Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Alliancen er et forpligtende samarbejde for at støtte udviklingen
af ansvarligt produceret soja.

ALDI Danmark køber kun soja i yderst begrænsede mængder, hvilket betyder at kravet om mere
ansvarligt produceret soja skal forvaltes gennem krav til vores leverandører.

Gyldighedsområde
Alle produkter, der består af mere end 50 % animalsk indhold, er indregnet i det samlede
sojaaftryk.
I alliancen defineres økologisk soja som mere bæredygtigt og de økologiske animalske produkter
er derfor ikke indregnet i ALDI Danmarks sojaaftryk.
Produkter fra leverandører, der allerede har omstillet til mere bæredygtigt soja er ligeledes udeladt
af opgørelsen.
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ALDI Danmarks handlingsplan

Fase 1: Kortlægning af sojaaftryk
Kortlægningen tager udgangspunkt i RTRS’s omregningsfaktorer. Udgangspunktet for omregning
er data over ALDI’s indkøbte mængder af de produktkategorier, som RTRS har udpeget har et
væsentligt indirekte forbrug af soja:






Kylling
Oksekød
Svinekød
Mejeri, smør, æg & ost

Disse produkter er fordelt på forskellige kategorier. Det gælder alle produkter i disse kategorier:





Fersk kød
Forarbejdet kød & færdigretter
Mejeri, smør, æg & ost
Frost

Diagrammerne viser fordelingen ift. det samlede sojaaftryk på henholdsvis produkter og kategorier
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Fase 2: Kompensation via sojakreditter

Det kræver en omstilling i mange og komplekse leverandørkæder at omstille til mere bæredygtigt
soja i dyrefoderet. For at lette indførelsen af mere bæredygtigt soja er det muligt at købe kreditter,
der modsvarer en given mængde soja.

Standarder der tilbyder kreditter, vi accepterer:





RTRS
ProTerra
ACT

Standarderne er valgt med henblik på at sikre, at produktionen af soja:





Ikke bidrager til afskovning
Foregår under ansvarlige landbrugsmæssige forhold, herunder ansvarlig
håndtering af jord og kemikalier
Respekterer menneskerettigheder, inklusiv forbud mod børnearbejde og respekt
for ejendomsrettigheder

Fase 3: Handlingsplan

Fra og med 2020 vil ALDI Danmark købe sojakreditter på årsbasis til at dække 100% af den
mængde soja, der bliver brugt til at producere de relevante produkter. Det signalerer til markedet,
at vi vil støtte udviklingen af bæredygtig skovrydningsfri soja.

Vi vil fremadrettet arbejde for, at vores leverandører som minimum skal købe sojakreditter for den
mængde de leverer til ALDI og på sigt indfase fysisk bæredygtigt soja i leverandørkæden. Vi
opfordrer ligeledes til køb af soja fra europæiske leverandører, der i højere grad er sporbare og
certificerede. Det har til hensigt at sikre, at vi i gennem hele vores værdikæde, skaber en forståelse
og motivation for at vælge enten bæredygtig soja eller andre mere bæredygtige alternativer.

Ved udgangen af 2025 er vores målsætning, at 100% af ALDI Danmarks private label produkter er
produceret med certificeret eller verificeret afskovningsfrit soja.
Der, hvor fysisk leverance ikke er mulig, kompenserer vi ved hjælp af sojakreditter fra RTRS, Pro
Terra eller ACT.
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