
”Discount med holdning” er 
overskriften på vores arbejde 
med samfundsansvar, som er 
gennemgribende i hele REMA 
1000. Grundlæggende  betyder 
Discount med holdning, at 
vores varer sælges til lav pris, 
men med klare holdninger 
og krav til varernes  kvalitet 
og  indvirkninger på dyr, 
 mennesker og miljø.

I REMA 1000 agerer vi ansvarligt, og vi tilstræ-
ber at tilbyde vores kunder varer, der er produ-
ceret ansvarligt og bæredygtigt. Vi vil tage an-
svar i hele værdikæden, og det er derfor vigtigt 
for os, at vores leverandører lever op til kravene i 
vores Supplier Code of Conduct, som stiller krav 
til etisk, socialt og miljømæssigt ansvar i værdi-
kæden.

Soja anvendes som ingrediens i varer, vi har på 
hylderne – for eksempel sojasauce og sojamælk. 
Derudover indgår soja indirekte i mange kød- og 
mejeriprodukter, da det indgår i foder til dyr.

Soja er en central proteinkilde og har en høj pro-
duktion per areal. Men nogle steder har sojapro-
duktionen betydelige negative miljømæssige og 
sociale konsekvenser. Det gælder for eksempel 
afskovning, særligt i Sydamerika, som har kon-
sekvenser for klima og biodiversitet. Dyrkning af 
soja kan også have et højt forbrug af pesticider, 
der er mistænkt for at forårsage alvorlige skader 
hos lokalbefolkningen.

For at være med til at sikre, at al soja importeret 
til Danmark er produceret ansvarligt og ikke bi-
drager til afskovning, er REMA 1000 trådt ind i 
Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Alliancen blev 
stiftet i 2019, faciliteres af Dansk Initiativ for Etisk 
handel og består af aktører fra alle dele af vær-
dikæden. Målet i alliancen er at samle relevante 
danske aktører i et forpligtende samarbejde for 
at sikre fremdrift mod ansvarligt produceret soja.

Som deltagende virksomhed i alliancen har vi 
forpligtet os til:

•	 at offentliggøre en handlingsplan, der inde-
holder en tidsplan og beskriver initiativer, der 
skal sikre fremdrift mod, at al soja impor-
teret til Danmark er produceret ansvarligt, 
herunder produceret lovligt, og ikke bidrager 
til afskovning eller konvertering af anden 
naturlig vegetation.

•	 at afrapportere fremgang årligt til alliancens 
sekretariat – første gang inden udgangen af 
maj 2021

Initiativer og tidsplan 
REMA 1000s ambition er at bidrage til en an-
svarlig og bæredygtig produktion af soja ved at 
stille følgende krav til vores leverandører:

Direkte soja og indirekte soja i fødevarer i REMA 
1000s egne mærkevarer skal være verificeret 
afskovningsfrit eller tredjepartscertificeret:
•	 i form af RTRS-kreditter eller fysisk certifice-

ret inden udgangen af 2020.
•	 i form af fysisk certificering inden udgangen 

af 2025.

Kravet gælder: 
•	 Varer, der indeholder 5% eller mere soja som 

ingrediens
•	 Varer, der indeholder mere end 40% animal-

ske ingredienser, hvor soja er blevet brugt 
som foder. Det gælder mejeri, æg, kød, fisk 
og skaldyr.

 
Vi vil dele vores fremdrift i arbejdet med at nå 
målene på bæredygtig produktion af soja i vores 
årlige CSR-rapport.

 
Politik for ansvarlig og bæredygtig soja 


