
POLITIK FOR  
AFSKOVNING 



Baggrunden for vores politik 
for afskovning er, at verdens 
 tilbageværende naturområder 
er under et stort og  stigende 
pres, hvor særligt tropiske 
 områder ryddes og  konver- 
teres til landbrug og føde- 
vare produktion.

Ifølge FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation, 
FAO, er mere end 420 millioner hektar skov (et 
område større end EU) gået tabt i perioden 1990 
– 2020*. Denne skovrydning har massive konse-
kvenser for verdens biodiversitet og klima og ikke 
mindst for de lokale befolkninger og samfund, 
der lever af skoven og dens ressourcer. 

Bekæmpelse af skovrydning og skovforringelse 
er derfor blandt de vigtigste miljømæssige agen-
daer, når det kommer til at bekæmpe den globale 
klima- og biodiversitetskrise samt en integreret 
del af vores arbejde med at sikre ansvarlige for-
hold og fremme de internationale menneskeret-
tigheder gennem vores leverandørkæder. 

Definition på afskovning  
og skovforringelse 
Vi definerer afskovning og skovforringelse i over-
ensstemmelse med FAO og EUs definitioner: 

•	 Afskovning (Deforestation): “Konvertering 
af  oprindelig skov til anden brug af land, 
herunder  konvertering til plantager, uaf-
hængigt af om de er menneskeskabte“.**

•	 Skovforringelse (Forest degradation): 
”Ændringer i oprindelig skov, som negativt 
påvirker artssammensætningen, -strukturen 
og/eller -funktionen og reducerer kapaci-
teten til at levere produkter, understøtte 
biodiversiteten og/eller levere tjenester”.***

Leverandørkæder  
med særlig risiko 
I REMA 1000 fører vi varer, hvor råvarer fra den 
tropiske del af verden indgår både direkte og in-
direkte. Dermed løber vi, gennem vores indkøb af 
varer, en risiko for at understøtte fortsat rydning 
og konvertering af oprindelig skov og skovforrin-
gelse – og dermed øge de negative konsekvenser 
dette skaber for både klima, miljø, mennesker og 
lokalsamfund. De råvarer, som indebærer den 
største risiko for skovrydning, og som direkte og 
indirekte indgår i vores værdikæder, er følgende: 

•	 Soja 
•	 Palmeolie 
•	 Kaffe 
•	 Kakao 
•	 Træ
•	 Kvæg

Principper 
Vores arbejde med at bekæmpe afskovning og 
skovforringelse tager udgangspunkt i førende 
internationale standarder og deklarationer, her-
under: FNs retningslinjer for menneskerettighe-
der og erhvervsliv, FNs erklæring om oprindelige 
folks rettigheder, verdenserklæringen om men-
neskerettighederne, ILOs kernekonventioner om 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder samt 
FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

I REMA 1000 arbejder vi for, at de listede råvarer 
indgår i vores forretning på en måde, hvor: 

•	 Skovrydning eller skovforringelser ikke 
finder sted 

•	 Alle råvarer er lovligt dyrket og høstet 
•	 Vores Supplier Code of Conduct efterleves 

i hele leverandørkæden, herunder at alle 
internationale menneskerettigheder er over-
holdt gennem leverandørkæden,  inklusiv 
beskyttelse og fremme af rettig heder, 
der beskytter arbejdere, lokalsamfund, 
oprindelige folk, aktivister, whistleblowere, 
talspersoner og marginaliserede befolk-
ningsgrupper inklusiv kvinder.

•	 Der sikres gennemsigtighed og viden om 
 råvarernes oprindelse og produktions-
forhold helt ud i yderste produktionsled.

Vi opfordrer vores leverandører og samarbejds-
partnere til at indgå lignende forpligtelser for at 
bekæmpe skovrydning og skovforringelse samt 
beskytte og fremme internationale menneskeret-
tigheder i egen drift og leverandørkæder ved at 
etablere processer og systemer for rettidig omhu 
som udpenslet i vores Supplier Code of Conduct. 

Vores politik for bekæmpelse af afskovning sup-
pleres af følgende politikker: 

•	 Politik for ansvarlig soja
•	 Politik for ansvarlig palmeolie
•	 Supplier Code of Conduct 
•	 Politik for menneskerettigheder
•	 Politik for biodiversitet
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*) FAO (2020): “Global Forest Resources Assessment 2020”
**) Deforestation: “The conversion of forest to other land use, including conversion to plantations, independently whether human-induced or not”: EU Commission, 

(2021): ”COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT: Minimising the risk of deforestation and 
forest degradation associated with products placed on the EU market”, SWD/2021/327 Final

***) Forest degradation: “Changes within a forest which negatively affect its species composition, structure, and/or function and reduce the capacity to supply products, 
support biodiversity, and/or deliver services”: EU Commission, (2021): ”COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT 
ASSESSMENT REPORT: Minimising the risk of deforestation and forest degradation associated with products placed on the EU market”, SWD/2021/327 Final
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Implementering og 
 målsætninger 
I arbejdet med vores politik for bekæmpelse af 
afskovning og skovforringelse forpligter REMA 
1000 sig til at arbejde med følgende indsatser:  

•	 Kortlægning: Vi vil kortlægge og vurde-
re leverandørkæder med særlig risiko for 
afskovning, skovforringelse samt brud på 
menneskerettigheder. 

•	 Leverandørengagement: Vi samarbejder 
med leverandører for at forebygge og om 
nødvendigt udbedre overtrædelser af denne 
politik. 

•	 Udbedring: Vi forpligtelser os til at undersø-
ge, behandle og udbedre klager, vi har mod-
taget gennem vores whistleblower- ordning. 
Alle indberetninger behandles anonymt efter 
ønske og uden frygt for repressalier. 

•	 Sektorsamarbejde: Vi tager del i branche-
initiativer og sektorsamarbejder, der bekæm-
per afskovning – inklusiv vores engagement 
i Dansk Alliance For Ansvarlig Palmeolie, 
Dansk Initiativ for Etisk Handel og Dansk 
Alliance for Ansvarlig Soja. 

•	 Rapportering og kommunikation: Vi rap-
porterer årligt fremskridt på vores politiske 
og ansvarlige forpligtelser og kommunikerer 
bredt om vores arbejde med bekæmpelse af 
afskovning. 

For de seks identificerede risikoråvarer er vi alle-
rede påbegyndt følgende arbejde og indsatser: 

•	 Soja: Vi har udarbejdet en specifik hand-
lingsplan for ansvarlig soja og har krav til 
RTRS-certificeringer og RTRS-kreditter på 
vores egne mærkevarer.

•	 Palmeolie: Vi har udarbejdet en specifik 
handlingsplan for ansvarlig og bæredygtig 
palmeolie og har krav til RSPO-certificerin-
ger på vores egne mærkevarer og har kortlagt 
omfanget af palmeolie blandt mærkevarer.

•	 Kaffe: Vi har fokus på at udvide brugen af 
Rainforest Alliance-certificeringen, som også 
har fokus på bekæmpelse af afskovning og 
skovforværring. 

•	 Kakao: Vi har fokus på at udvide brugen af 
Rainforest Alliance-certificeringen, som også 
har fokus på bekæmpelse af afskovning og 
skovforværring.

•	 Træ: Vi har allerede FSC-certificering på en 
lang række produkter og udvider vores brug 
af FSC-certificeringen, som har fokus på be-
kæmpelse af afskovning og skovforværring.

•	 Kvæg: Vi har udarbejdet en specifik hand-
lingsplan for ansvarlig soja, der dækker 
brugen af animalske fødevareprodukter.

Klagemekanismer  
og udbedring 
REMA 1000 har implementeret en anonym kla-
gemekanisme for alle interessenter til at rappor-
tere bekymringer, klager samt kritik af og brud 
på denne og andre af vores politikker relateret til 
samfundsansvar. Klagemekanismen følger effek-
tivitetskriterierne i FNs retningslinjer for menne-
skerettigheder og erhvervsliv. Vores klagemeka-
nisme er tilgængelig på vores hjemmeside.

REMA 1000 forpligter sig til at indgå i dialog med 
den forurettede part og udbedre via tilstrække-
lig oprejsning og erstatning i tilfælde, hvor vi har 
forårsaget eller bidraget til skovrydning, skov-
forringelse, eller hvor vi har bidraget til at men-
neskerettigheder er overtrådt. 

http://rema1000.dk/om-rema-1000/organisationen/at-sige-hvad-du-mener-er-positivt-i-rema-1000/

