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Handlingsplan: Ansvarlig soja til danske kyllinger 
 
Soja er en væsentlig del af foderet til danske kyllinger. HKScan arbejder aktivt for at sikre, at danske 
kyllinger kun fodres med ansvarlig produceret soja.  
 
Gennem deltagelse i ”Dansk Alliance for Ansvarlig Soja” søger vi at påvirke producenter af soja og 
eksportører og danske foderleverandører. Vi ønsker at alt soja importeret til Danmark er produceret 
ansvarligt og at vi senest i 2025 modtager 100% afskovningsfri soja til HKScans kyllinger. 
 
 
HKScan målsætninger 

• Vi vil senest i 2025 anvende 100% ansvarlig soja i foderet til vores kyllinger. Sojaen skal være 
tredjeparts verificeret ansvarlig og afskovningsfri. 

• Indtil det er muligt at overgå til en fysisk afskovningsfri soja vil HKScan sikre den fortsatte 
udvikling på følgende vis: 

o Øge andelen af afskovningsfri og ansvarlig soja i den fysiske vare gradvist de 
kommende år (masseballancen). 

o Supplere ovennævnte med indkøb af RTRS-kreditter (eller lignende) indtil målsætningen 
er nået. 

• Som en del af HKScans klimapolitik vil vi løbende afsøge muligheden for at erstatte soja med 
lokalt producerede proteiner. Det er dog helt afgørende at der hermed opnås en reel CO2 
besparelse.  

 
Vejen til 100% ansvarlig soja starter nu 
Vi vil de kommende år øge andelen af ansvarlig soja efter følgende model: 
2021:  30% ansvarlig soja 
2022:  40% ansvarlig soja 
2023:  60% ansvarlig soja 
2024:  80% ansvarlig soja 
2025:  100% ansvarlig soja 
 
Vi vil søge samarbejde med importører og foderfabrikker for at påvirke hele værdikæden til at 
intensivere arbejdet mod afskovningsfri soja. Sammen med vores producenter vil vi stille krav til 
foderfabrikkerne om at de også udarbejder en handlingsplan for deres overgang til ansvarlig soja 
 
Hvis I ønsker yderligere oplysninger om HKScan og vores arbejde med klima og bæredygtighed er I 
velkomne til at kontakte os. 
 
HKScan Denmark A/S 
 
 
 
Dansk Alliance for Ansvarlig Soja  
https://www.dieh.dk/projekter/dansk-alliance-for-ansvarlig-soja/om-alliancen-p2/  
 
RTRS 
https://responsiblesoy.org/?lang=en  
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