Handlingsplan
Introduktion
Coop Danmark er medstifter af Dansk Alliance for ansvarlig soja, der blev dannet i 2019. Den globale
sojaproduktion er i vækst, da soja både bruges direkte i varer som sojasovs, plantebøffer og sojamælk og
indirekte som foder til dyr. Desværre er intensiv sojaproduktionen forbundet med afskovning af især
primærskov i Sydamerika, hvilket har en negativ påvirkning på miljø, biodiversitet og lokalbefolkning.
Alliancen har derfor til formål at bidrage til fremdrift mod en ansvarlig produktion af soja, der ikke bidrager
til afskovning eller konvertering af anden bevaringsværdig vegetation.
Som medlem af alliancen har Coop forpligtet sig til at:
•

Offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, inkl. tidsplan, der beskriver initiativer, der skal
sikre fremdrift mod visionen

•

Afrapportere fremgang årligt til alliancens sekretariat - første gang inden udgangen af maj 2021

Beskrivelse af initiativer
For at bidrage til en bæredygtig produktion af soja, vil Coop Danmark implementerer følgende produktkrav:
Direkte soja (ingrediens) og indirekte soja (foder) i fødevarer i Coops egne varemærker skal være enten 3.
parts certificeret eller dens oprindelse skal være godkendt og geografisk verificeret af Coop Gruppen.
Kravet gælder:
1. varer hvor soja er den karakteristiske ingrediens, for eksempel sojasauce
2. varer der indeholder 5 % eller mere soja som ingrediens
3. varer der indeholder mere end 50 % animalsk(e) ingrediens(er), hvor soja er blevet brugt som
foder. Det inkluderer mejeri, æg, kød, fisk og skaldyr.
Coop Danmark accepterer RTRS, Proterra, Donau Soja eller tilsvarende 3. parts certificeringer. Kravet vil
blive revideret hvert 2. år, hvor det vil blive undersøgt om kravet kan skærpes

Tidsplan
Produktkravet vil blive implementeret i perioden 2020- 2021. Kravet vil blive implementeret i forlængelse
af kontraktforhandlinger med leverandører. Første evaluering og revision vil foregå ultimo 2021, hvor
muligheden for at udvide kravet vil blive undersøgt. Coop vil årligt rapportere på fremdrift og overholdelse
af kravet.

