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Vil du vide mere?

Unilever Food Solutions
Ørestads Boulevard 73, 2300 København S
Telefon 43 28 41 00
www.ufs.dk

På ufs.com kan du læse mere om bæredygtig dyrkning 
og om, hvordan du kan bidrage til et mere bæredygtigt 
samfund. Du er også velkommen til at kontakte os på 
telefon eller via email.   

Hvad indebærer det? Og hvorfor skal  
du vælge bæredygtigt dyrkede råvarer?

Bæredygtig dyrkning

Grønsager:
– Tomater
– Løg
– Kartoffel
– Champignon
– Ærter
– Porre
– Gulerødder
– Græskar
– Bønner

Krydderurter:
– Purløg
– Persille
– Basilikum

Palmeolie
Al palmeolie i vores nordiske produkter er segregeret  
og bæredygtighedscertificeret af Roundtable on  
Sustainable Palm Oil. 

Te
Al vores te kommer fra Rainforest Alliance-certificerede 
teplantager.

Knorr Partnership Farms 
Knorr Partnership Farms er landbrug som fører 
an indenfor bæredygtige landbrugsmetoder. Ved 
at fremhæve disse inspirerende eksempler på 
bæredygtig dyrkning skaber vi forbilleder for lokale 
producenter rundt omkring i verden.

Læs mere på:
www.ufs.com/bæredygtighed

Vi begyndte at arbejde med bæredygtig dyrkning 
i 1998, og vi har besluttet os for, at alle vores 
landbrugsråvarer (grønsager, urter, krydderurter 
og kød) skal være bæredygtigt dyrket og produceret 
inden 2020. Men allerede i dag er 12 af vores mest 
anvendte grønsager og krydderurter dyrket 100 % 
bæredygtigt:

For at  
fødevareindustrien  

kan blive bæredygtig  
er vi nødt til at  

anvende udelukkende  
bæredygtige  

råvarer!

Hvor langt  
er vi nået? 
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7. Unilevers indkøbspolitik  
 for jordbrug
Denne politik sikrer at de gårde, 
Unilever anvender som leverandø-
rer, agerer lovligt og med integritet. 
Den lægger stor vægt på arbejds-
forhold, løn, arbejdstider og forbud 
mod børnearbejde. 

12. Gårdens økonomi
Et bæredygtigt landbrug skal have en 
forretningsplan for at optimere rentabi-
liteten og skabe økonomisk holdbarhed. 
Stor vægt lægges på kvalitet, sporbarhed 
og at selv indsatsprodukter, som foder 
og brændsel, er bæredygtige. Vores 
bæredygtige gårde bruger lokale res-
sourcer og leverandører.’

4. Biologisk mangfoldighed
Den biologiske mangfoldighed skal 
analyseres jævnligt. Lokale arter har 
særlig præference og fremavles bl.a. 
ved at beskytte områderne mellem 
markerne, så lokal fauna og flora kan 
trives der. Bæredygtig landbrugs- 
praksis kan forbedre biodiversiteten, 
både på markerne og i det omkring- 
liggende uopdyrkede habitat, fx ved 
beskyttelse og gendannelse af hjem- 
mehørende skove, der fungerer som 
korridorer for dyrelivet. Desuden 
fremmes afgrødernes genetiske 
diversitet, fx ved brug af forskellige 
tomatsorter.

5. Kontinuerlige forbedringer
Bæredygtigt landbrug handler om 
hele tiden at forbedre, optimere 
og uddanne. Unilever måler og 
bedømmer kontinuerligt gårdene, 
så de lever op til de krav, der stil-
les i Unilevers kodeks for bære-
dygtigt landbrug. 

2. Jordforbedring
Bæredygtige jordbrugsmetoder 
kan forbedre jordenes økosystem, 
bl.a. ved hjælp af vekselbrug for at 
dække jorden og forhindre erosion. 
Smart afgrødeveksling opretholder 
også en sund pH-værdi og genere-
rer en næringsværdi, der optimerer 
jordens fertilitet. Jævnlige kvalitets- 
tests foretages, fx ved at undersøge 
ormebestanden i jorden, som er  
– en fremragende indikator for 
jordtilstanden.

9. Næringsstoffer og gødning
Alle bæredygtige gårde dokumente-
rer de gødningsstoffer de anvender. 
Nitrat- og fosfattab pga. overfladeaf-
strømning, erosion og nedsivning til 
grundvandet undgås, og man anven-
der næringsstoffer fra landbrugets 
egen cyklus (kompost, gylle) i stedet 
for at tilføre dem udefra. Det giver 
også en økonomisk vinding. 

3.  Sociale aspekter
Alle der arbejder i et bæredygtigt 
landbrug har ret til sikre og hygi-
ejniske arbejdsforhold. Gårdene 
stræber efter at opbygge positive 
relationer med deres ansatte såvel 
som med fagforeninger og interes-
segrupper. 

8. Vandforbrug
Drypvanding og genanvendelse af 
vand anvendes, hvor det er muligt, 
og drænsystemer konstrueres for 
at forhindre jorderosion. Samlet 
set opnås en højere vandeffektivi-
tet, og det sikrer at næringsstoffer 
holdes i jorden, og ikke forurener 
grundvandet. Det giver også en 
økonomisk gevinst. Et drypvan-
dingssystem hjalp vores spanske 
tomatavler Agraz med at opnå en 
reduktion i vandforbrug på 30 %, 
samt et 20 % højere høstafkast.

11. Dyrehold
Dyr gives mulighed for at leve i overens-
stemmelse med deres naturlige adfærd, 
som at græsse eller rode i jorden, og de 
gives tilstrækkeligt med plads at færdes 
på. Transport og slagtninger skal foretages 
ansvarligt. 

10. Ukrudt-, sygdoms-  
 og skadedyrshåndtering 
Bæredygtige landbrug anvender naturlige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, fx ved 
at give gunstige forhold for skadedyrenes 
fjender i kombination med feromonfælder og 
begrænset sprøjtning af ukrudt. Fx kan ‘Sorg-
hum’ plantet i kanten af en mark lokke mellus 
væk fra tomatplanter. Planten er desuden 
yderst attraktiv for det indfødte dyreliv, fx 
ugler og andre fugle. Pesticider anvendes 
aldrig forebyggende.  

6. Energi og drivhusgasser
Bæredygtig landbrug minimerer 
energiforbrug og anvendelse af fossile 
brændstoffer for at minimere udslip-
pet af drivhusgas. I stedet anvendes 
vedvarende energikilder som vind- 
og solenergi, biogas fra organisk 
fabriksaffald. Brugen af syntetisk 
gødning er minimeret, og brugen af 
økologisk, vedvarende gødning anbe-
fales. CO2-balancen forbedres ved at 
plante træer rundt om landbruget. 

1. Affaldshåndtering
Bæredygtige gårde har en plan for 
mindskning af affald. Man arbejder 
med at genbruge og anvende affald 
som energikilde. Farligt affald bort-
skaffer man ansvarligt. 

• Miljømæssig bæredygtighed -producenter af 
bæredygtige fødevarer beskytter det natur-
lige miljø, når de arbejder med udfordringer 
som klimaforandring, energiressourcer, 
vandmangel, biodiversitet og jordudpining. 

• Social bæredygtighed - bæredygtig fødevare-
produktion kræver også et tydeligt fokus på 
arbejdstagernes rettigheder og trivslen i de 
samfund, hvor produktionen sker. Det indebærer 
bl.a. aspekter som adgang til sundhedspleje, 
mad og arbejdsrettigheder.

• Økonomisk bæredygtighed - målet for bære- 
dygtig fødevareproduktion er at være produktiv, 
effektiv og konkurrencedygtig. Fordelene skal 
vise sig i form af rentabilitet for gårdene som 
igen afspejles i blomstrende lokaløkonomier 
og derfra videre ned i værdikæden. 

Hvad betyder 
bæredygtig  
dyrkning?
Den simple forklaring er, at bæredygtig dyrkning 
kombinerer de bedste ideer fra økologisk dyrk- 
ning, som fx bedre beskyttelse af dyr og natur, 
med det konventionelle landbrugs effektivitet 
og høstvolumen. Dermed kan bæredygtig dyrk- 
ning blive en del af svaret på spørgsmålet: 
“Hvordan skal vi kunne brødføde hele verdens 
befolkning - uden at opbruge klodens ressour-
cer?” 

For at kunne betragte en råvare som bære-
dygtig er det ikke nok, den er økologisk dyrket. I 
stedet har vi defineret 12 kriterier for bæredyg-
tig dyrkning (se næste side). 

Hvorfor er det vigtigt?
Allerede i år 2030 skal verdens fødevareprodukti-
on fordobles for at møde den globale efterspørg-
sel på mad. Men klodens landbrugsressourcer 
øges ikke. Snarere tværtimod. Med bæredygtig 
dyrkning får vi ikke kun et bedre miljø, vi giver 
også bønder og landarbejdere bedre muligheder 
for at forsørge sig selv og leve anstændige og 
værdige liv. 

Bæredygtigt  
landbrug i praksis.
Et bæredygtigt landbrug benytter 
sig udelukkende af vækst- og dyre-
beskyttelsesmetoder, der lever op 
til en målsætning om, at få kloden 
til at trives bedre. For at anerkende 
en afgrøde som bæredygtig, stiller 
Unilever Food Solutions bl.a. følg- 
ende 12 krav til landbruget. 

Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet.

Miljømæssig 
bæredygtighed

Social  
bæredygtighed

Økonomisk  
bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtig dyrkning


