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Tiltrædelseserklæring til Brancheaftale om ansvarlig soja til danske
griseproducenter.
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at ovenstående virksomhed overholder aftalen om
indkøb af ansvarlig soja og overholdelse af brancheaftalen beskrevet i bilag 1.
Denne tiltrædelseserklæring er henvendt til alle leverandører/producenter af soja eller produkter
indeholdende soja, som sælger direkte til griseproducenter. Det er foderstofleverandørernes ansvar at sikre, at de indkøber soja ift. den aftalte massebalance. Griseproducenter skal sikre sig, at
de kun indkøber soja og/eller foderstoffer indeholdende soja fra virksomheder, der er anført på
positivlisten over virksomheder, der overholder aftalen om ansvarlig soja. Vi er indforstået med, at
hvis vi ikke lever op til aftalen, vil vi blive fjernet fra positivlisten.
Vi bekræfter med denne tiltrædelseserklæring, at vi forpligter os til i Danmark at følge brancheaftalen om griseproducenternes indkøb af ansvarlig soja – med FEFACs Soys Sourcing guideline
som referenceramme.
Vi forpligter os til at indsende en revisorerklæring, der redegør for massebalancen ift. indkøb og
salg af ansvarlig soja til griseproducenter. Denne massebalance skal som minimum følge implementeringsplanen i aftalen (2021: 20 %, 2022: 40 %, 2023: 60 %, 2024 80 %, 2025: 100 %). Revisorerklæringen sendes til SEGES i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.
Vi bekræfter ydermere, at 3. part til enhver tid er berettiget til at kontrollere overholdelsen af ovenstående, og er desuden indforstået med, at hvis vi ikke lever op til aftalen, vil vi blive fjernet fra
positivlisten.
Tiltrædelseserklæringen underskrives og sendes til foder@seges.dk
Dato:
_________________________________
(Underskrift – firmarepræsentant)

_________________________________
(Navn i blokbogstaver)

Bilag 1.
Brancheaftale om ansvarlig soja i grisefoder
Fra den 1. januar 2021 stiller grisebranchen krav til ansvarlig soja i foder til grise, der produceres
under DANISH-produktstandarden. Målet er, at 100 % af alt soja i foder til grise i 2025 overholder
FEFACs Soy Sourcing Guideline (SSG).
Der er derfor indgået aftale mellem DAKOFO og SEGES/L&F om følgende.
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Ansvarlig soja er defineret som soja fra programmer og schemes, der er positivt benchmarket op imod FEFACs SSG.
Brancheaftalen gælder for soja, der indgår som foder til grise - både som færdigfoder, tilskudsfoder og som råvare til hjemmeblanding.
Indfasningen af kravet til ansvarlig soja sker gennem en optrapningsmodel, hvor grisebranchen stiller kravet via DANISH.
Kravet træder i kraft pr. 1.1. 2021.
Kravet til ansvarlig soja øges gradvist til 100 % i 2025.
Optrapningen vil følge denne model:
o 2021: 20 %, 2022: 40 %, 2023: 60 %, 2024: 80 %, 2025:100 %.
Indfasningen gælder for nye kontrakter – indgået efter, at kravet er implementeret i DANISH-standarden (det vil sige den 1.1 2021). Svinefoderkontrakter indgået herefter skal
overholde ovenstående %-satser.
Sojaindhold i foderkontrakter indgået før den 1.1 2021 er ikke omfattet af aftalen.
Der er ikke krav til fysisk iblanding af ansvarlig soja. Andelen af ansvarlig soja i foder til
griseproducenterne opgøres som massebalance årligt på samlet virksomhedsniveau.
Modellen til ansvarlig soja kan overholdes med soja indkøbt som massebalance eller via
kreditter.
Det er aftalt, at fodervirksomheder, der leverer ansvarlig soja, kan dokumentere at overholde brancheaftalen med en tiltrædelses- og tro og loveerklæring samt en revisorerklæring, der dokumenterer, at virksomheden overholder kravet til indkøb af ansvarlig soja tilsvarende %-satsen for det pågældende år.
Kravet til at griseproducenterne indkøber foder fra virksomheder, der overholder aftalen
om ansvarlig soja, træder i kraft 1.1 2021. Derfor skal fodervirksomheder, der er tilmeldt
aftalen, fremgå af en positivliste på SEGES´ DANISH-hjemmeside.
DANISH-ordningen gennemfører allerede i dag kontroller hos griseproducenterne. Fra
2021 vil denne kontrol også omfatte kontrol af indkøb fra fodervirksomheder, der er tilmeldt brancheaftalen – og som derfor fremgår af SEGES´ positivliste.
Som fodervirksomhed, der er medlem af DAKOFO, kan man underskriver en tilsvarende
tro- og loveerklæringen fra DAKOFO – og sende denne til DAKOFO – der sørger for virksomheden kommer på positivlisten hos SEGES.
Ved regnskabsafslutning skal fodervirksomheder, der er tilmeldt aftalen om ansvarlig
soja, aflevere en revisorerklæring, der viser at den pågældende virksomhed har indkøbt
ansvarlig soja – svarende til %-satskravet for det pågældende år.
DAKOFO har udarbejdet en revisorerklæring til dette formål.
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Hvordan kan jeg som fodervirksomhed sikre mig, at den soja jeg indkøber overholder
FEFACs SSG?
FEFACs SSG er ikke en selvstændig standard men i stedet et sæt fælles kriterier for de krav,
EU's Foderbranche stiller til ansvarlig soja. Dansk Landbrug støtter FEFACs arbejde med ansvarlig soja.
Sojaproducenter og -leverandører kan dokumentere at overholde FEFACs SSG ved at være positivt benchmarket overfor SSG-kravene. FEFAC har indgået aftale med FNs handelscenter – International Trade Center (ITC) om, at ITC varetager denne benchmark. På ITCs hjemmeside kan
man som indkøber af soja se, hvilke soja-schemes, der overholder FEFACs SSG.
Se listen her: https://www.standardsmap.org/fefac
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