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Global afskovning og 
ansvarlige værdikæder 
Fældning af planetens skove er et voksende problem med både vidtræk-
kende og alvorlige konsekvenser for såvel klima, biodiversitet samt men-
neskerettigheder. I Dansk Erhverv arbejder vi aktivt for at fremme udvik-
lingen af afskovningsfri værdikæder. 

 

Hvert år ryddes store skovarealer for at gøre plads 

til plantager til råvareproduktion. Danmarks im-

port af især soja og palmeolie bidrager til, at ver-

dens skovareal er støt faldende. Der er brug for 

resolut handling i respekt for det oprindelige folks 

rettigheder og til bekæmpelse af klimaforandrin-

ger. Verdens skove spiller en afgørende rolle for 

millioner af arters og menneskers overlevelse.  

Import må ikke bidrage til afskovning 
Den danske regering har i første halvår 2022 væ-

ret formand for Amsterdampartnerskabet. For-

mandsperioden er bl.a. blevet brugt på at sætte 

handlinger bag den nationale handlingsplan mod 

afskovning, som regeringen lancerede i 2021. 

Handlingsplanen omfatter i første omgang pri-

mært palmeolie og soja. Fra 2023 og frem sigtes 

der mod at igangsætte initiativer så også andre 

landbrugsråvarer såsom kaffe omfattes af hand-

lingsplanen, så den danske import bidrager til glo-

bal afskovning i mindst muligt omfang. Med disse 

initiativer får Danmark sat et værdifuldt aftryk i 

kampen for beskyttelse af naturen og menneske-

rettigheder.   

Global udfordring – global løsning 
Der er mange og komplekse årsager til, at afskov-

ning finder sted. Det medfører ligeledes, at der 

ikke er én let løsning på problemet. Årsagerne va-

rierer fra råvare til råvare og afhængigt af region. 

Det er vigtigt, at Danmark engagerer sig i EU og 

globalt for at sikre, at det nødvendige arbejde og 

lovgivning foretages. Dansk Erhverv ser således 

positivt på, at EU-Kommissionen har sat afskov-

ning på dagsordenen, og har foreslået en ny for-

ordning, der skal stoppe EU’s medvirken til global 

skovrydning. Forslaget vil medføre skærpede krav 

til en række råvarer, fx soja og palmeolie. Kun 

med fælles EU-regler kan globale afskovningspro-

blematikker adresseres og målsætningerne om af-

skovningsfri værdikæder indfris.  

Offentligt-privat-samarbejde 

Løsningen på afskovningsproblemet kræver lige-

ledes et fælles bidrag fra private og offentlige ak-

tører. Dansk Erhverv og mange af vores medlem-

mer arbejder derfor aktivt med ansvarlige og af-

skovningsfrie værdikæder. Dansk Erhverv er en-

gageret i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og 

Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie, der er fa-

ciliteret af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). 

Her arbejder vi med at sikre, at importerede råva-

rer er produceret ansvarligt og ikke bidrager til af-

skovning. Konkret arbejder vi med andre aktører 

for at fremme certificeringsordninger, engage-

ment i internationale initiativer, krav til leverandø-

rer og skærpelse af ambitionsniveauet for interna-

tionale råvarestandarder. Som medlem af allian-

cerne bakker Dansk Erhverv op om alliancernes 

vision, og opfordrer vores medlemmer og alle dan-

ske aktører, der har mulighed for at fremme en 

ansvarlig produktion, til at tage ansvar.  
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Dansk import må ikke bidrage til af-
skovning  

 

Afskovning skal løses i globalt regi – 
såsom med EU-lovgivning 

 

Afskovning skal løses i et offentligt-
privat-samarbejde 

 

 
 

 

 

 

Ekspansionen af 

soja har medført af-

skovning af 1,2 mio. 

ha. skov i hovedsa-

geligt Sydamerika 

mellem 2008 til 

2015, og for palme-

olie har ekspansio-

nen medført afskov-

ning af 5 mio. ha. 

hovedsageligt i In-

donesien. 

 

Danmark importe-

rede i 2019 følgende 

varer, som bidrager 

til den globale af-

skovning: soja, pal-

meolie, kvæg, kaffe, 

naturgummi og ka-

kao.  

 

EU-Kommissionen 

præsenterede i 2021 

et ambitiøst forord-

ningsforslag, der har 

til formål at forbyde 

introduktion af varer 

på det europæiske 

indre marked, som 

har bidraget til af-

skovning og skovfor-

armelse.     

5 
mio. ha. 


