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Verdens skovareal falder fortsat, og resolut handling er 

påkrævet for at stoppe tabet og vende udviklingen. Danmarks 

import af landbrugsråvarer til produktion af fødevarer og andre 

forbrugsprodukter kan bidrage til afskovning. Derfor vil 

regeringen sætte ind for at fremme ansvarlige og 

afskovningsfrie værdikæder for landbrugsråvarer til formål, der 

ikke er energirelaterede.   

Afskovning bidrager væsentligt til den globale opvarmning og belaster vores natur, 

miljø og biodiversitet – og har store negative konsekvenser for dele af de berørte 

befolkninger. 

Der er behov for en ambitiøs indsats for at beskytte og genoprette verdens skove, hvor der 

sættes ind over for de bagvedliggende årsager til afskovning. Den væsentligste årsag til 

afskovning er udvidelse af landbrugsarealer, bl.a. til produktion af soja og palmeolie. Derfor 

skal vi understøtte, at den danske import af landbrugsråvarer er ansvarlig og ikke fører til 

rydning af skov eller omlægning af anden værdifuld natur. Samtidig skal en indsats for 

verdens skove understøtte, at Danmark yder sit bidrag til indfrielsen af Paris-aftalens 

temperaturmål, og bidrager globalt til en bæredygtig og klimaneutral fremtid.  

 

Et bredt flertal i Folketinget indgik en aftale om en ambitiøs klimalov i december 2019. 

Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 

1990. I henhold til klimaloven skal der årligt udarbejdes en global afrapportering, hvor 

Danmarks positive og negative påvirkning af det globale klima synliggøres. Den globale 

afrapportering udkom for første gang den 30. april 2021. 

 

Beskyttelsen af verdens skove er en del af løsningen, hvis vi skal nå vores mål både nationalt 

og globalt. 

 

Vi søsætter frem til 2025 en række initiativer på nationalt, europæisk og globalt plan. 

Danmark importerer landbrugsråvarer til energiproduktion, biobrændstoffer og til 

produktionen af fødevarer og andre forbrugsprodukter. Regeringen har indgået aftaler, som 

skal sikre, at importen af produkter til energiformål bliver mere bæredygtig. Med Klimaaftale 

for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev der truffet beslutning om at stille lovkrav om 

bæredygtighed af træbiomasse til energi samt krav til dokumentation og verifikation. Kravene 

skal understøtte, at brugen af træbiomasse til el og varme er så bæredygtig som muligt under 

hensyntagen til forsyningssikkerheden. De konkrete krav blev aftalt mellem partierne i en 

opfølgende aftale af 2. oktober 2020. Bæredygtighedskravene skal mindske risikoen for, at 

der anvendes ikke-bæredygtigt produceret biomasse i Danmark, og modvirke afskovning 

som følge af det danske forbrug af biomasse.  

 

På europæisk plan er der allerede i regi af Tømmerforordningen (EUTR) fokus på at sikre 

lovligheden af det træ og de træbaserede råvarer, der finder vej til det indre marked. Dertil 

kommer et cirkulære i Danmark, der fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. 

 

Endvidere er der indført et CO2-fortrængningskrav, som er en langsigtet, teknologineutral 

regulering, der fremmer anvendelsen af bæredygtige brændstoffer med en høj global 

reduktionseffekt.  

Forord 
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I tillæg hertil lancerer regeringen med denne handlingsplan en række tiltag, som adresserer 

den globale afskovning, der kan følge af import af landbrugsråvarer til formål, der ikke er 

energirelaterede. Det omfatter bl.a. produktion af fødevarer og forbrugsprodukter, hvortil der 

anvendes f.eks. soja, palmeolie, kaffe og kakao. Samtidig skal handlingsplanen generelt øge 

beskyttelsen af verdens skove og fremme ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder for 

landbrugsråvarer.  

 

Samtidig ønsker regeringen at styrke den danske selvforsyning med f.eks. proteiner, der 

bl.a. kan komme fra produktion af protein fra græs, søstjernemel, insekter, alger, svampe og 

hestebønner. Øget selvforsyning med proteiner understøtter en positiv udvikling i vores 

landbrug og kan være med til at reducere mængden af soja importeret til Danmark. Det er 

dog vigtigt at påpege, at der er tale om meget store mængder soja, der i dag produceres på 

et areal i udlandet, der næsten er på størrelse med Sjælland. 

 

Nationalt sætter vi ind med tiltag både i det offentlige og private, ligesom vi arbejder for at 

øge det generelle vidensniveau blandt virksomheder, forbrugere mv. om afskovning og 

afskovningsfrie værdikæder for landbrugsråvarer.  

 

I Europa vil vi arbejde for, at der kommer fælleseuropæiske tiltag, der effektivt adresserer 

den globale afskovning med lige rammevilkår og en fælles forståelse af afskovningsfrie 

værdikæder, herunder for EU's import af landbrugsråvarer. EU’s marked er stort, og vi løfter 

bedre og stærkere i flok end hver for sig.  

 

Globalt skal Danmark gå forrest i arbejdet med at fremme den grønne dagsorden, herunder 

i forhold til klima, respekt for menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder, natur og 

biodiversitet. Danmark skal derfor være proaktiv i arbejdet med at løfte 

afskovningsdagsordenen i multilaterale fora, i konstruktiv dialog med væsentlige forbruger- 

og producentlande og gennem udviklingsindsatser mod afskovning.   

 

I kampen mod global afskovning skal vi selvfølgelig også samarbejde på tværs med det 

danske erhvervsliv, virksomheder og civilsamfund om at finde de bedste løsninger, så vi 

sammen kan sætte ind mod afskovning. Det er en stor opgave, som kræver, at alle danske 

aktører – både i det offentlige og i det private – bidrager. 

 

Regeringen ønsker med denne handlingsplan at sætte følgende vision for Danmark: 

 

Regeringen vil løbende monitorere og overvåge effekten af handlingsplanen. Vi vil inden 

udgangen af 2022 foretage en foreløbig vurdering af handlingsplanens initiativer med henblik 

på at øge ambitionerne, såfremt der er behov for det.  

 

Vision 

Danmark og danske aktører bidrager aktivt til at beskytte og genoprette 

verdens skove. Målet er at anvende 100 pct. ansvarlige og afskovningsfri 

importerede råvarer, senest i 2025. Det sker ved, at råvarer og værdikæder 

er dokumenteret ansvarlige og afskovningsfri. Afhængigheden af  import af 

proteiner reduceres ved, at dansk selvforsyning med bæredygtige 

alternativer øges. 
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Vores vision er ambitiøs, men også realiserbar. Danske aktører har i stigende grad taget 

afskovningsdagsordenen til sig og erkendt vigtigheden af, at vi skal passe bedre på verdens 

skove. Det er glædeligt, men vi skal gå endnu længere og hurtigere frem. På vejen mod 100 

pct. afskovningsfri landbrugsråvarer til formål, der ikke er energirelaterede, går vi 

systematisk frem i to trin. I første omgang fokuserer vi på den danske import af soja og 

palmeolie, da det er disse råvarer, der har størst risiko for at bidrage til afskovning, og som 

volumenmæssigt fylder mest i den danske import af landbrugsråvarer. Sideløbende med 

dette gennemføres en kortlægning af øvrige landbrugsråvarer, der også kan bidrage til 

afskovning. I anden omgang kan der fra 2023 og frem igangsættes initiativer så også andre 

landbrugsråvarer såsom kaffe, kakao, gummi, og oksekød omfattes af handlingsplanen.  

 

I de følgende kapitler vil vi udfolde de konkrete initiativer fordelt på et nationalt, europæisk 

og globalt niveau.  
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1. Oversigt over initiativer 

  Nationale initiativer  

 

 

 

Afskovningsfri grønne offentlige indkøb 

 

 

 

 

Aktiv støtte til frivillige indsatser, der fremmer ansvarlige og afskovningsfri værdikæder 

 

 

 

 

Kommunikation om afskovning 

 

 

 

 

Global afrapportering om Danmarks påvirkning af det globale klima 

 

 

 

 

Støtte op om bedre viden på området, bl.a. via den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening 

 

 

 

 

Fremme udviklingen af bæredygtige proteiner, der reducerer afhængigheden af import 

 

  

Løbende inddragelse af interessenter og monitorering af handlingsplanen 

 

  

Samarbejde med den finansielle sektor om, hvordan ansvarlige og afskovningsfrie 
værdikæder bedst kan understøttes 

 

Europæiske initiativer  

  

Regeringen arbejder for fælles tiltag på EU-niveau, der effektivt hindrer afskovning 
forbundet med importen af landbrugsråvarer til EU, og fremmer ansvarlige og 
afskovningsfrie værdikæder 

 

  

Regeringen bidrager aktivt til EU-Kommissionens arbejde med de kommende lovforslag 
om due diligence og minimering af afskovning fra produkter uden for EU 

 

  

Danmark arbejder for at fremme bæredygtighed i EU’s handelsaftaler 

 

  

Danmark deltager aktivt i Amsterdam Partnerskabet om at fremme ansvarlige og 
afskovningsfrie værdikæder for landbrugsråvarer 

 

  

Regeringen deltager aktivt i Nordisk Ministerråd og drøfter udfordringer og løsninger 
relateret til global afskovning 

 

Globale initiativer  

  

Regeringen arbejder for, at afskovningsproblematikken løftes og kommer højt på 
dagsordenen i multilaterale fora 

 

  

Danmark indgår i dialog med væsentlige forbruger- og producentlande med henblik på 
at understøtte tiltag til bekæmpelse af afskovning 

 

  

Dansk udviklingsbistand bidrager til at fremme bæredygtige værdikæder og indsatser 
mod afskovning 
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Verdens skove er værdifulde økosystemer og har en central rolle 

for millioner af arters og menneskers overlevelse. Verdens 

skove dækker 31 pct. af jordens overflade og huser op imod 80 

pct. af dens landbaserede biodiversitet. Verdens skove er 

afgørende, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne og nå de 

målsætninger, vi sammen har sat os med Paris-aftalen og 

verdensmålene.  

I dag står vi midt i en klima-, natur- og biodiversitetskrise – en krise, som måske er blevet 

endnu tydeligere under COVID-19 pandemien, hvor flere har fået øjnene op for den 

indbyrdes afhængighed, der er mellem mennesker, dyr og natur. Den globale overudnyttelse 

af naturen leder til tab af biodiversitet og ødelæggelse af levesteder, hvilket presser de vilde 

dyr til at rykke tættere på menneskelig beboelse, og derved øger risikoen for smittespredning 

mellem vilde dyr og mennesker. Ifølge FN’s Miljøorganisation (UNEP) er mere end 70 pct. 

af nye vira opstået som følge af zoonoser, dvs. sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker. 

UNEP peger samtidig på, at afskovning og ødelæggelse af biodiversitet er med til at øge 

risikoen for spredning af zoonoser (UN Environment Programme, 2021). Samtidig er 

afskovningen taget til under COVID-19 pandemien i en række områder pga. mindre kontrol 

med håndhævelse af lovgivningen og øget fattigdom (Daly, 2020). Heldigvis rummer den 

aktuelle pandemi også store potentialer for at dæmme op for afskovningen, som led i 

indsatser, der skal genstarte økonomien og fremme den globale grønne omstilling.  

 

Verdens skove er vigtige for indfrielsen af en lang række af FN’s Verdensmål 

I mange lande har skovens ressourcer stor betydning for vækst og beskæftigelse. Nogle 

befolkningsgrupper er afhængige af skoven for adgang til indkomst, uddannelse og sundhed. 

Ansvarlig forvaltning af skovens ressourcer er en indsats for klimaet, miljøet og bekæmpelse 

af fattigdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den globale afskovning har vidtrækkende konsekvenser for klima, miljø og de 

mennesker, der lever i og af skovene  

Omkring 80 pct. af den globale afskovning relaterer sig direkte til udvidelse af 

landbrugsarealer, bl.a. til produktion af soja og palmeolie, og afskovningen foregår både 

legalt og illegalt (EU Kommissionen, 2018). Dele af dyrkningen er samtidig problematisk pga. 

uansvarlig brug af pesticider og mangel på respekt for arbejdstageres og oprindelige folks 

rettigheder. Derudover er bl.a. minedrift, infrastruktur og urbanisering også med til at rydde 

skov. 

2. Indledning 



 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri / Handlingsplan mod afskovning   9 

Tal fra FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) viser, at der i dag er skov på ca. 31 

pct. af jordens overflade, svarende til ca. 4 milliarder ha. FN anslår også, at 1,6 mia. 

menneskers eksistensgrundlag afhænger af skovene, herunder 70 mio. mennesker, som 

tilhører oprindelige folk. En unik og naturmæssigt særligt værdifuld kategori er de såkaldte 

primære skove, som er oprindelige og naturlige skove, uden synlige indikationer på 

menneskelige aktiviteter. Siden 1990 er omkring 420 mio. ha. skov ryddet og omlagt til anden 

arealanvendelse ("The State of the World’s Forests 2020", 2021). Selvom hastigheden for 

skovrydning er faldet siden 1990’erne, blev der i perioden mellem 1990 til 2016 ryddet et 

skovareal på 1,3 mio. km2, svarende til 800 fodboldbaner i timen (EU Kommissionen, 2019). 

Så verdens skove forsvinder stadig i et alarmerende omfang. 

 

Klimapåvirkningen fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, især knyttet til 

afskovning, er den næststørste kilde til klimaforandringer efter afbrænding af fossile kilder. 

At bekæmpe afskovning og genoprette allerede omlagte eller afskovede områder vil altså 

bidrage til at modarbejde klimaforandringerne. 

 

Ekspansion af landbrugsarealer til kvægbrug og afgrøder har længe været den primære 

årsag til afskovning i Sydamerika, både i Amazonas, men også i den brasilianske 

savanneregion Cerrado og i Gran Chaco-regionen, der dækker dele af Brasilien, Argentina, 

Paraguay og Bolivia. Ekspansionen af soja har medført afskovning af 1,2 mio. ha. skov i 

hovedsageligt Sydamerika mellem 2008 til 2015, og for palmeolie har ekspansionen medført 

afskovning af 5 mio. ha. hovedsageligt i Indonesien (Bosselmann, 2020).  

 

 
Prognose med årstal for de fugtige primærskoves forsvinden 
Kilde: Meddelelse fra EU-Kommissionen, juli 2019: Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verden skove. Illustrationen 
viser, hvornår de fugtige primærskove (som f.eks. uforstyrret tropisk regnskov) vil forsvinde, hvis afskovningen fortsætter, som den har 
gjort i perioden 2009 – 2018 (European Commission, 2019).   

 

Globalt set findes der ikke én årsag til afskovning, ligesom der ikke findes én enkel løsning 

til at adressere problemet. Årsagerne til den globale afskovning er komplekse og skyldes 

ofte en kombination af flere faktorer. Årsagerne vil også være forskellige fra region til region 

og afhængig af de specifikke landbrugsråvarer. Det står dog klart, at den globale befolknings 

stigende efterspørgsel efter fødevarer, foder, bioenergi, træ og andre råvarer kombineret 

med en lav ressourceudnyttelse og driftseffektivitet af arealerne er blandt hovedårsagerne 

til, at verdens skove er under ekstremt pres (EU Kommissionen, 2019).  

 

Presset på skovene er stort i dag i mange af verdens fattigste lande, og særligt i troperne. 

Det samme var tidligere tilfældet i mange europæiske lande, herunder Danmark. Her var 

store dele af landet oprindeligt dækket af skov, men den forsvandt gradvist i takt med landets 

opdyrkning og en udbredt overudnyttelse af skovene frem til begyndelsen af 1800-tallet, hvor 

Danmarks skovdække nåede ned på kun omkring 2-3 pct. Siden da har Danmarks skovareal 

været i vækst. Skove dækker i dag 14,6 pct. af arealet, og skovarealet stiger fortsat. Det 

danske skovareal er samlet vokset fra 531.444 ha. i 1990 til 627.338 ha. i 2018, dvs. med 

omtrent 100.000 ha. eller svarende til ca. en tredjedel af Fyns areal. Skovene har desuden 

øget lageret af kulstof i træernes levende biomasse med 10,6 mio. tons siden 1990, hvilket 

svarer til fjernelse af 39,0 mio. tons CO2 fra atmosfæren (Nord-Larsen et al., 2020). 
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Danmark og EU importerer i dag store mængder af 

landbrugsråvarer, som kan være forbundet med afskovning i 

andre dele af verden. Derfor har vi et medansvar for tabet af 

verdens skove og bliver nødt til at adressere vores import- og 

forbrugsmønstre både i Danmark og i EU.  

EU-Kommissionen udgav i juli 2019 en meddelelse om intensivering af EU's indsats for at 

beskytte og genoprette verdens skove. Det bliver fremhævet, at der er behov for yderligere 

tiltag for at bevare og beskytte verdens skove. EU-Kommissionen understreger, at der er 

behov for, at EU, medlemslandene, virksomheder og civilsamfundet intensiverer indsatsen 

for at beskytte de eksisterende skove, styrke bæredygtig skovforvaltning og arbejde aktivt 

for bæredygtig forøgelse af skovdækket (EU Kommissionen, 2019). EU-Kommissionen 

anbefaler på den baggrund blandt andet, at medlemslandene udarbejder og gennemfører 

nationale handlingsplaner mod skovrydning og skovforringelse.  

 

Regeringen har hilst EU-Kommissionens meddelelse velkommen. Denne handlingsplan skal 

ses som en opfølgning på EU-Kommissionens meddelelse, og som et bidrag til at adressere 

den globale afskovning og fremme ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder.  

 

EU's import af landbrugsråvarer 

EU har et ansvar og spiller en central rolle i forhold til den globale afskovning, da importen 

af landbrugsråvarer til fødevarer og foderprodukter i dag er med til at øge presset på skovene 

i lande uden for EU. Som beskrevet i figur 1 nedenfor, importerer EU store mængder 

landbrugsråvarer såsom palmeolie, kød, soja, kakao, træ og gummi. Tal fra EU-

Kommissionen viser, at EU-landene mellem 1990-2008 stod for en tredjedel af de 

landbrugsråvarer, der var på verdensmarkedet, og var ansvarlig for 10 pct. af den globale 

afskovning som resultat af importen af varer og tjenester (EU Kommissionen, 2019). På EU-

plan vurderes det, at importen af soja er den største kilde til afskovning, mens andre 

landbrugsråvarer som palmeolie, kaffe og kakao også udgør væsentlige andele. Der er dog 

store forskelle mellem hvilke landbrugsråvarer, der fylder i de forskellige medlemslande. 

3. EU og Danmarks rolle 

  

 

FIGUR 1. Oversigt over EU’s import af forskellige landbrugsråvarer til andre formål end energi. Tallene baserer 

sig på beregninger fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet (Bosselmann, 

Callesen og Hagelund, 2020) 
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Danmarks import af landbrugsråvarer 

Danmark importerede i 2019 mere end 2 mio. tons landbrugsråvarer, der kan være forbundet 

med afskovning, herunder soja, palmeolie, oksekød, naturgummi, kaffe og kakao (figur 2). 

Den største import til Danmark er soja og palmeolie, hvor soja i udpræget grad bliver anvendt 

til proteinfoder i landbruget, mens palmeolien bliver anvendt til fødevarer, foder og 

nonfoodprodukter, såsom kosmetik og sæbe. Københavns Universitet har beregnet, at alene 

importen af soja og palmeolie medfører globale emissioner på over 7 mio. tons CO2 

ækvivalenter årligt (inklusiv emissioner forbundet med direkte ændringer i 

arealanvendelsen), samt at disse emissioner kan mere end halveres, hvis produktionen 

foregår afskovningsfrit (Bosselmann, Gylling og Callesen, 2020). 

 

 

Ifølge Københavns Universitet er omkring 13 pct. af den danske import af soja garanteret 

afskovningsfri (via køb af RTRS certifikater), hvor det for palmeolie gør sig gældende for 

mindst 65 pct. (RSPO-certificeret). For især soja, men også palmeolie, forventes en markant 

positiv udvikling i retning af ansvarlig og afskovningsfri import i takt med, at virksomhedernes 

soja- og palmeoliehandlingsplaner implementeres (i regi af hhv. Dansk Alliance for Ansvarlig 

Soja og Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie), og der kommer flere virksomheder på 

banen (DIEH, 2020). 

 

Københavns Universitet har opgjort, at det kræver et areal på 838.000 ha. at producere den 

soja, palmeolie, kaffe, kakao og naturgummi, som Danmark importerer (Bosselmann, 

Callesen og Hagelund, 2020). Det svarer ca. til arealet for Sjælland og Lolland tilsammen. 

Produktionen af den soja og palmeolie, vi importerer, udgør over 90 pct. af dette areal, og 

alene soja står for 686.000 af de 838.000 ha. (82 pct.). Det gør soja og palmeolie til helt 

centrale landbrugsrelaterede varer i denne handlingsplan.  

 

Vores import af andre landbrugsrelaterede varer, såsom kaffe, kakao, oksekød og 

naturgummi, er dog også vigtig og skal naturligvis også gøres ansvarlig og afskovningsfri. 

Derfor vil vi igangsætte en kortlægning af øvrige landbrugsråvarer, der kan bidrage til 

afskovning. I forbindelse med vurderingen af handlingsplanen i 2022 kan det overvejes at 

udvide handlingsplanens genstandsfelt til at omfatte øvrige landbrugsråvarer. 

  

 

FIGUR 2. Oversigt over Danmarks import af forskellige landbrugsråvarer til andre formål end energi. Tallene 

baserer sig på beregninger fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet 

(Bosselmann, Callesen og Hagelund, 2020). 
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Understøtte ansvarligt producerede og afskovningsfri landbrugsråvarer 

Når vi skal støtte op om ansvarlige og afskovningsfrie landbrugsråvarer, kræver det, at der 

tages en række hensyn i produktionen, og at dette dokumenteres på troværdig vis. 

Virksomheder, der ønsker at anvende ansvarligt producerede og afskovningsfrie råvarer, 

kan tage udgangspunkt i nedenstående forhold:  

 

1. Produktionen har ikke ført til afskovning og omlægning af anden værdifuld  

natur i værdikæden, uanset om disse handlinger er lovlige eller ulovlige i 

producentlandet, 

2. Relevant lovgivning er overholdt, 

3. Produktionen er underlagt grundige miljømæssige overvejelser, 

4. Der er sikker håndtering af agro-kemikalier og efterlevelse af FAO’s/WHO’s 

International Code of Conduct on Pesticide Management1, 

5. Alle former for tvangsarbejde er afskaffet; effektiv afskaffelse af børnearbejde; 

afskaffelse af diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 

6. Der er sikre arbejdsvilkår, foreningsfrihed og anstændige lønninger og respekt  

for juridiske og hævdvundne jordrettigheder samt oprindelige folks rettigheder, 

7. Produktionen er tredjepartscertificeret eller tredjepartsverificeret efter en  

standard, der opfylder ovenstående kriterier. 

 

Der kan dog for nogle varegrupper være udfordringer, hvor virksomheder bl.a. ikke kan få 

certificeringsordninger, der dækker alle ovenstående parametre. I sådanne tilfælde 

opfordres virksomheder til at vælge de mest ambitiøse standarder på markedet samt bidrage 

til løbende forbedringer af de relevante standarder. Regeringen følger med interesse den 

nuværende analyse i regi af EU-Kommissionen og bestræbelserne på at finde fælles og 

operationelle definitioner af centrale begreber. Det kan f.eks. være ”afskovningsfrie” varer 

og ”primære skove”. Fælles definitioner vil muliggøre mere ensartede rammevilkår og styrke 

grundlaget for en sammenhængende og prioriteret indsats.   

 

 

 

                                                           
1 Dette dækker både Rotterdam-konventionen (import af kemikalier), Stockholm-konventionen (svært 

nedbrydelige miljøgifte) og de sundhedsmæssige afskæringskriterier i EU. 
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Regeringen sætter ind med initiativer, der skal fremme 

ansvarlige og afskovningsfri værdikæder, samt understøtte en 

positiv udvikling blandt danske aktører. Her vil staten gå forrest 

i udviklingen og sigte efter, at de offentlige indkøb bliver 

afskovningsfrie allerede i 2023.  

 

Vi skal engagere alle danske aktører i arbejdet med at fremme ansvarlige og afskovningsfrie 

værdikæder i Danmark. Med handlingsplanen fokuserer regeringen på indsatser, der 

adresserer den danske import af soja og palmeolie til bl.a. fødevareproduktion. Regeringen 

sætter ind med tiltag, der skal fremme afskovningsfrie værdikæder både i det offentlige og 

private, oplyse virksomheder og forbrugere om afskovning, og anspore til 

adfærdsændringer. Der fokuseres også på indsatser, der øger vidensniveauet og 

udviklingen af bæredygtige alternativer til særligt soja, der kan mindske importbehovet hos 

landbruget.  

 

Dansk erhvervsliv, fødevareproducenter, detailhandel, brancheorganisationer, civilsamfund 

mv. har allerede i stor stil taget afskovningsdagsordenen til sig, og vi ser bl.a. bred deltagelse 

i forskellige frivillige tiltag, herunder f.eks. Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, der er et initiativ 

under Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). I sojaalliancen er de deltagende virksomheder 

gået sammen om en vision om, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt og 

ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation. Flere af alliancens 

4. Nationale initiativer 

Nationale initiativer 

 Afskovningsfri grønne offentlige indkøb  

 Aktiv støtte til frivillige indsatser, der fremmer ansvarlige  

og afskovningsfri værdikæder 

 Kommunikation om afskovning 

 Global afrapportering om Danmarks påvirkning af det  

globale klima 

 Støtte op om bedre viden på området, bl.a. via den 

forskningsbaserede myndighedsbetjening 

 Fremme udviklingen af bæredygtige proteiner, der reducerer 

afhængigheden af import 

 Løbende inddragelse af interessenter og monitorering af 

handlingsplanen 

 Samarbejde med den finansielle sektor om, hvordan ansvarlige  

og afskovningsfrie værdikæder bedst kan understøttes 
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deltagere handler allerede nu og her, og arbejder på at få sporbart certificeret afskovningsfri 

soja senest i 2025, og gerne før. Det forventes således, at andelen af veldokumenteret 

ansvarlig og afskovningsfri soja vil stige markant i de kommende år. På lignende vis er en 

række interessenter gået sammen om Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie, der samler 

en lang række aktører om en vision om, at al palmeolie importeret til Danmark skal være 

ansvarligt produceret og ikke føre til afskovning eller konvertering af anden naturlig 

vegetation. 

 

Afskovningsfrie grønne offentlige indkøb 

Med strategien for grønne offentlige indkøb indfaser regeringen gradvist krav til, at statens 

indkøb af en række landbrugsråvarer sker ansvarligt og afskovningsfrit. Vi begynder med 

palmeolie og soja. På sigt kan kravet udvides til også at gælde andre landbrugsråvarer, f.eks. 

kaffe, kakao og gummi. Den gradvise indfasning vil ske i tæt dialog med de relevante 

markeder, og målet er, at det offentlige indkøb skal være afskovningsfrit i 2023, hvis det 

markedsmæssigt er muligt, og ellers senest i 2025.  

 

Regeringen går med strategien for grønne offentlige indkøb forrest og bidrager til visionen 

om ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder. Med strategien ønsker regeringen at sende 

et stærkt signal til det danske erhvervsliv om, at staten tager problemstillingen seriøst, men 

også være inspiration til de virksomheder, der endnu ikke har taget dagsordenen til sig.  

 

Støtte til frivillige indsatser, der fremmer ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder 

Regeringen ønsker at bakke op om frivillige tiltag, der fremmer ansvarlige og afskovningsfrie 

værdikæder. Samtidig ønsker regeringen at støtte op om den store interesse fra mange 

danske virksomheder, der ønsker mere bæredygtige værdikæder.  

 

Ministerierne vil aktivt deltage i frivillige indsatser, herunder multi-stakeholder initiativer, og 

deltager allerede i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og i Dansk Alliance for Ansvarlig 

Palmeolie. Endvidere vil ministerierne yde faglig rådgivning til at understøtte de frivillige 

indsatser, bl.a. i kraft af løbende styrkelse af vidensgrundlaget, herunder gennem den 

forskningsbaserede myndighedsbetjening. Ministerierne vil løbende afsøge muligheder og 

interesse for etablering af nye alliancer for relevante varegrupper, samt overveje, om der på 

sigt kan slås flere alliancer sammen i en fælles afskovningsalliance. 

 

Frivillige tiltag i erhvervet er vigtige, da de kan være med til at understøtte en positiv udvikling 

blandt danske virksomheder, men samtidig inspirere og påvirke de globale markeders 

efterspørgsel og dermed præge udviklingen i producentlandene i en mere bæredygtig 

retning.  

 

Kommunikation om afskovning  

Regeringen ønsker at sætte fokus på afskovning og skabe en øget bevidsthed blandt danske 

forbrugere og virksomheder om afskovningsfrie landbrugsråvarer, herunder om problemets 

omfang og løsningsmodeller. Inddragelse af virksomheder og forbrugere er vigtigt, da et 

øget kendskab til afskovningsdagsordenen kan være med til at skabe et større markedstræk 

for ansvarligt producerede og afskovningsfrie landbrugsråvarer, og dermed ultimativt være 

med til at nå en afskovningsfri import af landbrugsråvarer til Danmark. Ministerierne vil i 

handlingsplanens levetid igangsætte en række kommunikationsindsatser, evt. i dialog eller 

samarbejde med andre centrale interessenter, f.eks. i regi af etablerede multi-stakeholder 

alliancer.  

 

Global afrapportering om Danmarks påvirkning af det globale klima 

Regeringen ønsker at belyse, hvordan Danmark påvirker det globale klima både positivt og 

negativt. Derfor er der med Klimaloven truffet beslutning om, at den årlige klimafremskrivning 

– der beskriver udviklingen i Danmarks territoriale udledninger – skal suppleres med en 
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global afrapportering, der vil bidrage til at sikre et løbende fokus på en række af de områder, 

som ikke er omfattet af målet om at reducere drivhusgasudledninger fra dansk territorium 

med 70 pct. i 2030. Et vigtigt element i den årlige globale afrapportering bliver en opgørelse 

af Danmarks samlede forbrugsbaserede klimaaftryk. 

 

Støtte op om bedre viden på området, bl.a. via den forskningsbaserede 

myndighedsbetjening 

Regeringen ønsker at støtte op om bedre viden på området. Den forskningsbaserede 

myndighedsbetjening betegner de opgaver, som de danske universiteter varetager for 

ministerierne. Bl.a. samarbejder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fast med 

Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om 

forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

 

Der er klare perspektiver i at indhente større viden om reduktion af afskovning, herunder 

troværdighed og omkostninger ved bl.a. certificeringsordninger, samt bæredygtige 

alternativer til bestemte landbrugsråvarer. Dette kan ske via Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeris rammeaftaler og ydelsesaftaler med hhv. Københavns Universitet og 

Aarhus Universitet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil prioritere øget viden 

om reduktion af afskovning, herunder bæredygtige alternativer til landbrugsråvarer, i 

forbindelse med aftalerne. Endvidere følges der op på fremdriften af handlingsplanen via 

analyser gennem den forskningsbaserede myndighedsbetjening.  

 

Regeringen har med Grøn Forskningsstrategi også sat fokus på landbrugs- og 

fødevareområdet, hvor der er store forskningsbehov. Bl.a. er en af de fire missioner, der er 

udvalgt i den grønne forskningsstrategi, en mission om klima- og miljøvenligt landbrug og 

fødevareproduktion. Bioraffinering og bæredygtige proteiner er her nogle af de områder, der 

kan udmøntes inden for strategiens rammer, og som kan være med til at reducere den 

danske import af sojaproteiner og derved være med til at mindske afskovning.  

 

Fremme udviklingen af bæredygtige proteiner 

Regeringen ønsker, at produktionen af bæredygtige proteiner i Danmark skal øges og 

derved reducere afhængigheden af import. Der er bl.a. et stort potentiale i bæredygtige 

alternativer til sojaprotein baseret på flerårige grønne afgrøder. Regeringen støtter op om 

udviklingen af bæredygtige proteiner gennem midler udmøntet af Grønt Udviklings- og 

Demonstrationsprogram (GUDP). GUDP giver mulighed for, at staten kan yde tilskud til 

realisering af grønne idéer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det 

danske fødevareerhverv, så Danmark kommer før andre lande med nye løsninger og 

produkter. På en lang række områder er den danske fødevareklynge blandt de førende i 

verden. Udvikling og demonstration af innovative og grønne GUDP-projekter bidrager til, at 

fødevareklyngen kan fastholde en stærk position på verdensmarkedet. I januar 2020 

rundede det samlede GUDP-tilskud til grøn bioraffinering 100 mio. kr. En række projekter 

har fået støtte via de ordinære GUDP-uddelinger og i 2018-2020 er de væsentligste 

bevillinger kommet via en særlig pulje til fremme af grøn bioraffinering. I regeringens oplæg 

til en grøn omstilling af landbruget foreslås det at afsætte 260 mio. kr. til opbygning af grønne 

bioraffinaderier i Danmark fra 2023.   

 

Løbende inddragelse af interessenter og monitorering af handlingsplanen 

Effekten af indsatsen bliver større, når flere aktører engagerer sig i dagsordenen. Derfor 

inddrages interessenter løbende i arbejdet med handlingsplanen og monitoreringen af 

fremdriften for de forskellige indsatser. Tæt involvering af relevante aktører i Danmark kan 

være med til at understøtte en positiv udvikling i Danmark og bidrage til visionen om, at 

beskytte verdens skove og fremme ansvarlig og afskovningsfri produktion, import og forbrug 

i Danmark.  
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Samarbejde med den finansielle sektor om, hvordan ansvarlige og afskovningsfrie 

værdikæder bedst kan understøttes 

Regeringen hilser initiativer inden for bæredygtig finansiering velkomne, da den finansielle 

sektor kan understøtte dagsordenen mod afskovning. De finansielle aktører spiller en vigtig 

rolle, da de kan være med til at understøtte udviklingen af ansvarlige og afskovningsfrie 

værdikæder inden for landbrug og skovbrug ved at sørge for, at deres finansielle aktiviteter 

ikke bidrager til afskovning. Regeringen vil i samarbejde med den finansielle sektor 

analysere, hvordan denne udvikling bedst kan fremmes.    

 

Regeringen følger EU-Kommissionens arbejde med bæredygtige investeringer tæt. Især 

EU-taksonomien og disclosure-forordningen kan skabe fokus på bæredygtige investeringer, 

så investeringer i højere grad bidrager positivt til indfrielsen af bl.a. Paris-aftalens 

temperaturmål og FN’s verdensmål. De to forordninger etablerer sammen et rammeværk for 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, herunder afskovningsfri aktiviteter, og hvorvidt og 

hvordan finansielle aktører skal forholde sig til bæredygtighed. Forordningerne skal være 

med til skabe gennemsigtighed om bæredygtighed i finansielle produkter og lede 

kapitalstrømme i en bæredygtig retning. 

  

Endvidere opfordrer regeringen danske virksomheder og finansielle aktører til at efterleve 

OECD-FAO’s retningslinjer for ansvarlige landbrugsværdikæder. Retningslinjerne danner en 

global ramme for, hvordan virksomheder og finansielle aktører på landbrugsområdet kan 

være med til at bidrage til en bæredygtig udvikling, herunder hvordan der konkret kan 

arbejdes med at understøtte ansvarlige værdikæder fra den enkelte primærproducent til 

slutforbrugeren. 

 
 Photo by Rainforest Action Network is licensed with CC BY-NC 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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EU er en central aktør, der spiller en vigtig rolle i at adressere 

den globale afskovning. Regeringen vil gennem EU understøtte 

og arbejde for fælleseuropæiske målsætninger og tiltag, der 

effektivt hindrer afskovning.  

 

EU’s størrelse og politiske vægt på den globale scene gør EU til en central aktør, og derfor 

har regeringen som led i handlingsplanen et særligt fokus på udviklingen i EU. Samtidig har 

EU og medlemslandene et medansvar, da den store europæiske import af landbrugsråvarer 

er med til at drive afskovning i andre dele af verden.  

 

Som led i Den Europæiske Grønne Pagt har EU-Kommissionen præsenteret en lang række 

initiativer, der skal adressere de aktuelle klima- og miljøudfordringer, og trække EU's 

økonomi i en mere bæredygtig retning. Initiativerne inkluderer bl.a. EU's 

biodiversitetsstrategi og Jord-til-Bord-strategien, og adresserer afskovningsproblematikken 

i forskellige sammenhænge. EU-Kommissionen arbejder også konkret med afskovning med 

udgangspunkt i meddelelsen fra juli 2019 om intensivering af EU's indsats for at beskytte og 

genoprette verdens skove, og forventes senere i 2021 at fremlægge et lovforslag på 

området.  

 

  

5. Europæiske initiativer 

Europæiske initiativer 

 

 Regeringen arbejder for fælles tiltag på EU-niveau, der effektivt 

hindrer afskovning forbundet med importen af landbrugsråvarer  

til EU, og fremmer ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder 

 

 Regeringen bidrager aktivt til EU-Kommissionens arbejde med  

de kommende lovforslag om due diligence og minimering af 

afskovning fra produkter uden for EU 

 

 Danmark arbejder for at fremme bæredygtighed i EU’s 

handelsaftaler 

 

 Danmark deltager aktivt i Amsterdam Partnerskabet om at fremme 

ansvarlige og afskovningsfri værdikæder for landbrugsråvarer 

 

 Regeringen deltager aktivt i Nordisk Ministerråd og drøfter 

udfordringer og løsninger relateret til global afskovning 
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Regeringen arbejder for fælles tiltag på EU-niveau, der effektivt hindrer afskovning forbundet 

med importen af landbrugsråvarer til EU og fremme af ansvarlige og afskovningsfrie 

værdikæder 

Regeringen vil arbejde for, at der kommer effektive tiltag på EU-niveau i forbindelse med 

EU-Kommissionens forventelige fremsættelse af ny lovgivning om afskovning i 2021. 

Regeringen vurderer, at der er behov for effektivitet, fælles standarder og level playing field 

for virksomheder, for reelt at adressere den globale afskovning og fremme ansvarlige og 

afskovningsfrie værdikæder i EU. Fælleseuropæiske regler er helt centrale, hvis den globale 

afskovning skal adresseres, og har langt større effekt, end hvis Danmark alene udarbejdede 

regulerende krav. EU er derfor en væsentlig del af løsningen for at nå visionen om 100 pct. 

ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder.  

 

Da afskovning er en væsentlig del af visse virksomheders arbejde med bæredygtighed og 

klima i deres værdikæder, forventes EU-Kommissionens kommende lovforslag at bidrage til 

at adressere den globale afskovning, beskyttelse af verdens skove og fremme af ansvarlige 

og afskovningsfrie værdikæder i EU. Derudover har Danmark allerede implementeret due 

diligence i gennemførelsen af EU’s Tømmerforordning med henblik på at undgå ulovligt 

fældet træ. 

 

Regeringen bidrager aktivt til EU-Kommissionens arbejde med et kommende lovforslag om 

due diligence 

EU-Kommissionen planlægger at fremsætte lovforslag om lovpligtig due diligence på EU-

niveau i 2. halvår af 2021. Regeringen bakker klart op om EU-Kommissionens initiativ om at 

skabe en balanceret og ensartet due diligence-lovgivning på tværs af EU-lande for at 

fremme, at europæiske virksomheder tager ansvar for bl.a. bæredygtighed og klima i deres 

værdikæder. Regeringen ønsker overordnet fælleseuropæiske horisontale regler for due 

diligence i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og 

Erhvervsliv, OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og ILO trepartserklæring om 

principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik. Dog med mulighed for, at 

særligt risikofyldte områder kan reguleres yderligere, som det fx er tilfældet med 

Tømmerforordningen og konfliktmineraler. 

 

Danmark arbejder for at fremme bæredygtighed i EU’s handelsaftaler 

EU's nyere bilaterale handelsaftaler indeholder kapitler om handel og bæredygtig udvikling. 

Disse sigter på at fremme overholdelse af internationale aftaler og standarder vedrørende 

miljø, klima og arbejde samt på bæredygtig handel med naturressourcer, herunder 

skovprodukter. Med udpegelse af den nye Chief Trade Enforcement Officer sætter EU større 

fokus på implementering af EU's handelsaftaler. Fra dansk side arbejdes der for, at det 

øgede fokus på efterlevelse og håndhævelse også omfatter handelsaftalernes 

bæredygtighedskapitler.  

 

Danmark deltager aktivt i Amsterdam Partnerskabet for at fremme ansvarlige og 

afskovningsfrie værdikæder for landbrugsråvarer 

Danmark vil som aktivt medlem af Amsterdam Partnerskabet fortsat gå forrest sammen med 

andre ligesindede lande for at sætte fokus på den globale afskovning i EU og globalt, og 

lægge pres på EU for at fremme ambitiøse tiltag. Danmarks deltagelse i en stærk europæisk 

alliance er et væsentligt bidrag til at drive en positiv udvikling både i Danmark, på EU-niveau 

og i dialog med centrale producentlande og andre væsentlige forbrugslande.  

 

I januar 2021 har Amsterdam Partnerskabet lanceret et nyt ”ambition statement”, som både 

ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri samt miljøministeren har tilsluttet sig. Samtidig 

er Amsterdam Partnerskabet udvidet med to nye lande (Spanien og Belgien), så der nu er 

ni europæiske lande, der samarbejder i partnerskabet for at fremme ansvarlige og 

afskovningsfrie værdikæder. 

EU’s indsatser mod afskovning 

 

EU-Kommissionens meddelelse 

fra juli 2019 om intensivering af 

EU's indsats for at beskytte og 

genoprette verdens skove inde-

holder fem prioriteter i EU's inten-

siverede indsats mod afskovning, 

herunder 

1) reducere EU-forbrugets fod-

aftryk og fremme forbruget af pro-

dukter fra afskovningsfrie værdi-

kæder, 

2) samarbejde med producent-

lande om at mindske presset på 

skovene og en ”skovrydnings-

garanti” for EU's udviklings-

arbejde, 

3) styrke det internationale samar-

bejde om afskovning, 

4) omkanalisere midler hen imod 

en mere bæredygtig areal-

anvendelse, samt 

5) fremme tilgængeligheden og 

kvaliteten af, samt adgangen til, 

oplysninger om skove og råvare-

forsyningskæder, og støtte forsk-

ning og innovation. 

 

Der er fremdrift inden for alle 

prioritetsområder. EU-Kommis-

sionen gennemfører pt et studie 

om standarder og certificerings-

ordninger, der kan fremme 

afskovningsfrie varer, samt en 

konsekvensanalyse, der vurderer 

både retslige og bindende tiltag. 

Der analyseres på en række virke-

midler. EU-Kommissionen forven-

tes at færdiggøre konsekvens-

analysen samt fremsætte lov-

forslag i slutningen af 2021. End-

videre afsøger Kommissionen 

muligheden for at indgå i skov-

partnerskaber med producent-

lande mv. 
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Aktiv deltagelse i Nordisk Ministerråd 

Regeringen vil aktivt deltage i det nordiske samarbejde og vil i Ministerrådet for Fiskeri, 

Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug sætte fokus på den globale afskovning og 

den nordiske import af landbrugsråvarer. Der arbejdes på at fremme udviklingen af projekter, 

herunder selvstændig finansiering, der kan være med til at øge en bæredygtig 

proteinproduktion i Norden og dermed reducere importen af ikke-bæredygtige 

landbrugsprodukter. Indsatsen vil bl.a. bidrage til Ministerrådets overordnede vision om et 

grønt Norden og bidrage til at reducere miljø- og klimapåvirkningerne fra landbrug, fiskeri og 

akvakultur.  
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Der er behov for en ambitiøs global indsats for verdens skove, 

hvis vi effektivt skal adressere den globale afskovning og 

dermed bidrage til en bæredygtig og klimaneutral fremtid. 

Indsatsen supplerer regeringens arbejde med at fremme den 

grønne dagsorden og globale grønne ambitioner, herunder 

særligt i forhold til klimaet, naturen og biodiversiteten.   

 

Danmark skal være en grøn stormagt. Med lanceringen af regeringens langsigtede strategi 

for global klimaindsats, ”En grøn og bæredygtig verden”, har vi fået en samlet retning for 

Danmarks globale grønne ambitioner. Herunder står afskovningsfrie værdikæder for 

landbrugsråvarer som et vigtigt indsatsområde for at forbedre klima, biodiversitet og sociale 

forhold i producentlandene, og reducere det danske klima- og miljøaftryk. 

 

Det er nødvendigt at alle redskaber i den diplomatiske værktøjskasse tages i brug. Derfor vil 

vi trække på alle politikområder inden for udenrigs-, handels-, og udviklingspolitikken, hvor 

det giver mening at tænke klima og bæredygtighed ind. Danmarks internationale bidrag mod 

afskovning vil både trække på samarbejder med partnerlande, udviklingsbistand, 

samarbejder med civilsamfundet og ikke mindst i internationale organisationer og fora.  

 

Regeringen arbejder for, at afskovningsproblematikken løftes og kommer højt på 

dagsordenen i multilaterale fora 

Danmark har fastholdt et solidt og langvarigt engagement i FN, og er kendt som en troværdig 

og solidarisk spiller. Også på den grønne dagsorden spiller Danmark aktivt med, herunder 

med resolutionsarbejdet under FN’s generalforsamling og ved forhandlingerne under FN’s 

konvention for biodiversitet, hvor Danmark arbejder for ambitiøse og konkrete globale 

målsætninger i det kommende globale rammeværk frem mod 2030. 

Regeringen arbejder for, at afskovningsproblematikken løftes og kommer højt på 

dagsordenen i multilaterale fora. Endvidere vil Danmark engagere sig i større internationale 

initiativer og processer, der arbejder for at fremme beskyttelse, bevarelse og genopretning 

af naturen, herunder skovindsatser. 

 

6. Globale initiativer 

Globale initiativer 

 

 Regeringen arbejder for, at afskovningsproblematikken løftes  

og kommer højt på dagsordenen i multilaterale fora 

 

 Danmark indgår i dialog med væsentlige forbruger- og 

producentlande med henblik på at understøtte tiltag til  

bekæmpelse af afskovning 

 

 Dansk udviklingsbistand bidrager til at fremme bæredygtige 

værdikæder og indsatser mod afskovning 
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Regeringen vil arbejde for ambitiøse tiltag i forbindelse med de kommende forhandlinger om 

FN’s Biodiversitetskonvention (UNCBD COP15) i 2021. COP15-forhandlingerne er både 

vigtige for at sætte en ambitiøs ramme for naturen frem mod 2030, men også som trædesten 

frem mod et ambitiøst resultat af FN’s Klimakonvention (UNFCCC) COP26. Der arbejdes for 

en indsats mod afskovning som en del af det globale post-2020-rammeværk for biodiversitet. 

Endvidere vil Danmark arbejde for målet om, at 30 pct. af den globale natur til havs og på 

land, inkl. skov, er beskyttet i 2030, som en del af EU’s indsats og position i UN CBD-

forhandlingerne. EU's biodiversitetsstrategi er et oplæg til EU’s position, mål og prioriteter i 

forbindelse med forhandlingerne under FN’s Biodiversitetskonvention om nye globale 

naturmål efter 2020. Fra EU’s side ønsker man en ambitiøs global ramme og mål for 

biodiversitet post-2020 i overensstemmelse med de tilsagn og forslag, som strategien 

angiver på EU-plan. Danmark vil i EU, og ved COP15-forhandlingerne, bidrage til at trække 

i en ambitiøs retning. 

 

Endvidere vil Danmark i forbindelse med FN-topmødet om fødevaresystemer (Food 

Systems Summit) engagere sig og aktivt deltage i forberedelserne af topmødet inden for en 

række danske mærkesager. Fra dansk side vil der bl.a. sættes fokus på afskovningsfri 

værdikæder, som en del af transformationen til bæredygtige fødevaresystemer. Danmark 

har blandt andet vist villighed til at tage en ledende rolle i forbindelse med topmødets 

forberedelser samt afvikling.  

 

Danmark indgår i dialog med væsentlige forbruger- og producentlande  

Samarbejde med væsentlige forbruger- og producentlande, der har 

afskovningsproblematikken tæt inde på livet, samt partnerskaber med ligesindede lande, 

civilsamfund, myndigheder, erhvervsliv og universiteter, udgør en løftestang for dansk bidrag 

til bekæmpelse af afskovning og fremme af ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder. 

 

Både på politisk niveau og gennem vores ambassader tager Danmark dialogen med 

væsentlige forbruger- og producentlande om afskovningsproblematikken og lægger pres på 

for politisk handling samt indgår i konstruktiv dialog om, hvordan Danmark kan bidrage til at 

fremme nationale indsatser mod afskovning og beskyttelse af oprindelige folk. Danmark vil 

fremover både have dialog med væsentlige forbruger- og producentlande, herunder Kina og 

Indien, som er store aftagere af blandt andet palmeolie.  

 

Den bilaterale dialog med producentlande, der specielt har berøring med 

afskovningsproblematikken, har til formål at fremme landenes egne indsatser for 

bekæmpelse af afskovning. Danmark arbejder f.eks. med danske og brasilianske 

myndigheder, universiteter og virksomheder omkring bæredygtigt landbrug. Vi arbejder også 

med store danske virksomheder om påvirkning af fremtidens politikere gennem etablerede 

civilsamfundsorganisationer, bl.a. inden for bæredygtig soja og palmeolie, samt 

nedbringelse af CO2-udledninger i landbrugssektoren. Også gennem samarbejde med de 

danske klimafrontposter i Jakarta, Addis Ababa og Brasilia sætter vi fokus på 

afskovningsproblematikken. 

 

Dansk udviklingsbistand bidrager til at fremme bæredygtige værdikæder og indsatser mod 

afskovning 

 

Gennem udviklingssamarbejdet har Danmark en række indsatser, der fremmer beskyttelse, 

bevarelse og genopretning af skov. Vi arbejder direkte i lande både gennem vores 

ambassader og gennem internationale og lokale organisationer. Vi arbejder ikke kun 

snævert med afskovning, men med en integreret tilgang til skovproblematikken, samtænkt 

med klimaforandringer, klimatilpasning og bæredygtig vækst, ligesom vi har fokus på 

fattigdom, der ofte er både en konsekvens af og årsag til afskovning. Gennem 

udviklingsbistanden bidrager vi til organisationer, der arbejder for at plante ny og værne om 
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eksisterende skov, samt at beskytte områder, der er særligt vigtige for biodiversitet. Danmark 

samarbejder bl.a. med IUCN, UNEP, Verdensnaturfonden og Verdens Skove om indsatser 

mod afskovning.  

 

Med afsæt i den langsigtede strategi for global klimaindsats er regeringen allerede i gang 

med at tilpasse udviklingssamarbejdet i forhold til regeringens klimadagsorden og ny 

udviklingspolitisk strategi. Et styrket fokus på grøn omstilling og klimatilpasning i 

udviklingslandene giver gode muligheder for at fremme integrerede og naturbaserede 

løsninger, der bl.a. kan bidrage til at beskytte, bevare og genoprette biodiversitet, skov og 

natur. Fattigdomsbekæmpelse vil fortsat stå centralt i udviklingssamarbejdet, ligesom der vil 

være fokus på særligt udsatte grupper, herunder kvinder og piger, oprindelige folk og lokale 

civilsamfundsorganisationer, der er engageret i kampen mod afskovning. 

 

Regeringen forventer at afsætte 30,0 mio. kr. til en indsats rettet mod CO2-reduktioner og 

fremme af biodiversitet i globale leverandørkæder med fokus på traditionelt set 

afskovningstunge landbrugsråvarer (særligt soja- og palmeolie) i udviklingslande og 

vækstøkonomier.  

 

Endvidere forventer regeringen at afsætte 80 mio. kr. til en fireårig fortsættelse af 

partnerskabet med The Sustainable Trade Initiative (IDH). IDH’s overordnede formål er at 

understøtte internationale virksomheders engagement i indfrielsen af FN’s verdensmål og 

Parisaftalen. Partnerskabet vil fokusere på virksomhedernes samfundsansvar ift. at sikre en 

grøn og mere socialt retfærdig omstilling af handlen, herunder i de traditionelt set 

afskovningstunge værdi- og leverandørkæder som fx soja, palmeolie, kaffe, the og kakao.  

 

Endelig vil regeringen afsætte 6,0 mio. kr. til etableringen af et dansk, offentligt-privat initiativ 

for bæredygtige, globale værdi- og leverandørkæder. Initiativet skal understøtte arbejdet 

med at gøre virksomhedernes værdi- og leverandørkæder mere bæredygtige og ansvarlige 

gennem vidensopbygning, markedsanalyser og rådgivning. I tilgift til allerede eksisterende 

branchespecifikke alliancer inden for soja og palmeolie – og i henhold til efterspørgslen fra 

den danske ressourcebase – vil initiativet have fokus på handel med traditionelt set 

afskovningstunge landbrugsråvarer som fx kaffe, te og kakao. Initiativet vil samtidig danne 

ramme for et stærkere strategisk ophæng ift. relevante regeringsprioriteter og -strategier og 

vil herunder sikre stærkere synergier mellem udviklings- og handelspolitiske indsatser og 

investeringer (fx ovenstående to bevillinger).  

 

Danmark vil styrke sit engagement rettet mod genopretning og beskyttelse af biodiversitet, 

miljø og naturressourcer gennem indsatser i væsentlige danske samarbejdslande. I dag 

arbejder Danmark med ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder gennem partnerskaber 

med internationale organisationer, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), danske 

virksomheder og danske NGO’er. Dette sker via fælles investeringer og dialog på flere 

niveauer, herunder i forhold til småbønder/producenter, handelshuse/opkøbere, 

myndigheder i producentlandene samt virksomheder, investorer, forbrugere og myndigheder 

i modtagerlandene. 
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