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DAGROFAS HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIGT SOJA
Dagrofa har gennem længere tid arbejdet tværfagligt med bæredygtig soja. Som medlem
af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, der blev etableret i september 2019, har vi taget endnu et skridt på rejsen mod et endnu mere bæredygtigt udbud af fødevarer i vores butikker.
Alliancen er faciliteret af Dansk Initiativ for Etisk Handel og har medlemmer fra både detailbranchen, NGO’er og industrien. Alliancens vision er, at al soja importeret til Danmark
er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller
konvertering af anden naturlig vegetation.
Dagrofa er, som medlem af alliancen, forpligtet til at offentliggøre handlingsplan for vores
arbejde med soja og de initiativer, vi tager for at opnå visionen.
Dagrofa anerkender som udgangspunkt følgende certificeringer til verificering af bæredygtig produktion af soja: RTRS, Proterra, ISCC+, Cefetra Responsible Soy (CRS), BFA,
EU økologisk og Europe Soya/Donau Soja.
Dagrofa har valgt som først led i handlingsplanen at fokusere på brug af soja til produktionen af egne varemærker, dvs. soja som går til produktionen af færdigpakkede fødevarer i
vores brands First Price, Gestus, Grøn Balance og OMHU.
I denne gruppe findes godt 20 produkter med direkte brug af soja som ingrediens, såkaldt
Tier 1, og i cirka halvdelen af disse produkter udgør soja mere end 3% af ingredienserne.
Dagrofa har valgt følgende tiltag for gruppen af produkter med >3% soja som direkte ingrediens:

1. Dagrofa stiller per 1. juli 2020 krav til, at leverandøren anvender certificeret soja eller køber kreditter for den anvendte soja. Kravet gælder for alle nye kontrakter samt
ved genforhandling af allerede indgåede kontrakter.

I vores sortiment findes derudover en række produkter, hvor der er et indirekte forbrug af
soja til fodring af dyr, som frembringer produkter i form af fisk og kød, såkaldt Tier 2, eller
æg og mælkeprodukter, såkaldt Tier 3. Disse produkter findes både som færdigpakkede
fødevarer men også som butiksfremstillede varer under brandet MENY.
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For denne gruppe produkter har Dagrofa valgt følgende tiltag:

2. Dagrofa stiller per 1. januar 2021 krav til, at leverandøren af de animalske råvarer
anvender certificeret soja eller køber kreditter for den anvendte soja. Kravet gælder
for alle nye kontrakter samt ved genforhandling af allerede indgåede kontrakter.

I gruppen af færdigpakkede fødevarer er der derudover anvendt indirekte soja i fødevarer,
som har fisk, kød, mælk eller æg som ingrediens, såkaldt Tier 4.
For denne gruppe produkter har Dagrofa valgt følgende tiltag:

3. Dagrofa stiller per 1. januar 2021 krav til, at leverandøren anvender certificeret soja
eller køber kreditter for den anvendte soja. Kravet gælder produkter, hvor kød, fisk,
mælk eller æg udgør over 50% af ingredienserne. Kravet gælder for alle nye kontrakter samt ved genforhandling af allerede indgåede kontrakter.
Beregning af den anvendte mængde soja til de ovennævnte grupper vil ske gennem beregningsmodel udviklet af alliancen. Beregning afstemmes løbende med involverede leverandører af produkter. Dagrofa har i første omgang valgt ikke at medtage det forbrug af
soja, som går til produktion af tilsætningsstoffer (bl.a. lecitin), såkaldt Tier 5.
Dagrofa fører foruden egne varer en lang række produkter fra mærkevareleverandører.
Dagrofa vil ved de kommende forhandlinger afsøge mulighederne for, at mærkevareproducenten anvender certificeret soja til disse produkter, eller at mærkevareproducenten
køber kreditter. Der er også mulighed for, at Dagrofa selv vil foretag køb af kreditter for at
sikre om-stillingen til bæredygtig soja. Dagrofa ønsker dog på længere sigt at bevæge sig
væk fra brug af kreditter og i stedet gøre brug af mass balance og segregeret soja. Det
gælder både for de aftaler, som indgås med leverandørerne, og for et eventuelt indkøb af
kreditter fra Dagrofas side.
Dagrofas handlingsplan for bæredygtig soja justeres løbende efter behov, og ved årlig afrapportering til alliancen vurderes det, om de gældende tiltag giver den ønskede frem-drift
mod visionen.
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