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Kort introduktion  
I dette korte notat fokuseres der på opgørelser for udledningen af drivhusgasser som følge af Danmarks 

import af soja, palmeolie samt solsikkekager. For sojas vedkommende består Danmarks import 

hovedsageligt af sojaskrå (94-97 procent af importen de sidste fem år), hvorfor andre sojaprodukter ikke 

behandles i dette notat. Derudover medtages i dette notat palmeolie (til foder), palmekage og foderfedt 

samt solsikkekage. 

Drivhusgasudledning som følge af sojaimport 
I et kort notat fra 2014 sammenfatter Bosselmann og Gylling de miljømæssige konsekvenser som følge af 

Danmarks import af sojaskrå. Heri beskrives også kilder til udledning af drivhusgasser, men da notatet 

refererer til forskellige studier i de forskellige stadier af forsyningskæden, fra afskovning over produktion til 

forarbejdning og transport, afsluttes notatet ikke med en samlet, akkumuleret udledning. I stedet refererer 

Bosselmann og Gylling (2014) til en Life Cycle Assessment (LCA) af sojaskrå af Dahlgaard et al. (2008), som 

opgør udledningen af drivhusgasser fra sojaskrå importeret fra Argentina til Danmark til 0,869 kg CO2-

ækvivalenter pr. kg sojaskrå, inklusive dyrkning, forarbejdning, transport og afledte effekter på produktion 

af palmeolie i Malaysia1. Dertil føjes udledninger fra direkte arealomlægning af naturområder (LUC – Land 

Use Change) til sojaplantager i henholdsvis Brasilien og Argentina baseret på den andel af produktionen, 

som er forbundet med afskovning som rapporteret i Kristensen og Lund (2011). Det samlede resultat fra 

Bosselmann og Gylling (2014) fremgår af tabel 1, hvor udledninger fra arealomlægning er lavet som et 

vægtet gennemsnit for Brasilien og Argentina.   

Tabel 1. Udledning af drivhusgasser i kg CO2-ækvivalenter (CO2e) pr. kg sojaskrå i forbindelse med 
sojaproduktion, som estimeret i tidligere notater og rapporter  

 Bosselmann & Gylling 2014 Mogensen et al. 2018 

Arealomlægning (LUC)1 3,158 3,554 

Dyrkning  

0,8692 

0,187 

Forarbejdning 0,061 

Transport til Danmark 0,305 

Kulstofomsætning i jorden - 0,112 

 - Samlet 4,027 4,219 

1 Baseret på vægtet gennemsnit for Argentina og Brasilien i Bosselmann og Gylling (2014) med tal fra Kristensen og 
Lund (2011) samt vægtet gennemsnit for Argentina, Brasilien og USA i Mogensen et al. (2018). 
2 Samlet tal for dyrkning, forarbejdning og transport til Danmark, baseret på Dahlgaard et al. (2008).  

Tabel 1 indeholder også tal for udledning af drivhusgasser fra Mogensen et al. (2018); en rapport fra 

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), ”Bæredygtighedsparametre for konventionelle 

fodermidler til kvæg – metode og tabelværdier”. DCA rapporten indeholder blandt andet en opgørelse af 

drivhusgasudledningen som følge af dansk import af 1 kg sojaskrå, inklusive udledning fra arealomlægning, 

primærproduktion, kulstofomsætning i jorden, forarbejdning og transport til Danmark. Metoden for 

beregning af udledninger i de forskellige faser, samt brug af sekundærdata til selve beregningerne, er 

baseret på en omfattende litteraturgennemgang og tager udgangspunkt i arealomlægning i Brasilien og 

                                                            
1 Når Danmark importerer sojaskrå, produceres der også sojaolie til det globale marked, som dermed kan erstatte en 
anden vegetabilsk olie, f.eks. palmeolie i Malaysia.  
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Argentina, produktion i Argentina og transport fra Sydamerika og USA. I både Mogensen et al. (2018) og 

Bosselmann og Gylling (2014) er LCA-studiet af Dahlgaard et al. (2008) en af de primære kilder, og begge 

rapporter er baseret på den danske import af sojaskrå omkring 2012 og 2013. Der er således generelt tale 

om forholdsvis ældre studier og data.  

En forholdsvis hurtig gennemgang af videnskabelig litteratur viser dog, at der i de senere år kun er 

publiceret et fåtal af nye empiriske studier fra relevante produktionslande. Det har været muligt at finde 

opdaterede tal for udledninger under produktionen i henholdsvis det nordlige og sydlige Brasilien og 

henholdsvis i og uden for Pampas-regionen i Argentina. Studierne bruger nyere data fra enten empiriske 

undersøgelser eller opdaterede databaser. De regionale studier, der i vid udstrækning bruger samme 

systembegrænsning og databaser for emissionsfaktorer, giver mulighed for at tage højde for, at Danmarks 

import af sojaskrå fra eksempelvis Brasilien kommer fra forskellige økosystemtyper, hvor betingelserne for 

landbrug og dermed behov for inputs and potentielt udbytte varierer. 

Tabel 2 viser en opgørelse for udledninger af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter (CO2e) som følge af direkte 

ændringer i arealanvendelse, produktion af sojabønner og forarbejdning til sojaskrå samt transport til 

Danmark.  

Tabel 2. Udledninger af drivhusgasser fra produktionen af sojabønner og -skrå i Argentina og 
Brasilien. I kg CO2e pr. kg sojaskrå. Forskellene mellem nord og syd i Brasilien og mellem pampaen 
og andre områder i Argentina skyldes hovedsageligt forskelle i udbytte.  

I kg CO2e/kg 

sojaskrå 

Brasilien Argentina 

Kommentarer Nord Syd Pampaen Andet 

Arealændringer, 

LUC (direkte) 4,13 5,19 

Landsgennemsnit, Mogensen et al. 

(2018) på basis af Blonk (2013) 

Dyrkning 0,187 0,352 0,160 0,282 

Raucci et al. (2015); Maciel et al. 

(2016); Arrieta et al. (2018) 

Kulstofomsætning 0,168 0,168 Mogensen et al. (2018) 

Lokal transport 0,050 0,050 Mogensen et al. (2018)  

SUM  4,535 4,700 5,568 5,690 Kg. CO2e/kg sojabønner 

SUM  3,569 3,699 4,382 4,478 Kg. CO2e/kg sojaskrå 

      

Forarbejdning 0,069 0,069 Mogensen et al. (2018) 

International 

transport til DK 0,288 0,257 Mogensen et al. (2018) 

Total eks. LUC 0,762 0,927 0,704 0,826 Kg. CO2e/kg sojaskrå 

Total inkl. LUC 3,926 4,056 4,708 4,804 Kg. CO2e/kg sojaskrå 

Nord refererer til Mato Grosso-regionen og Syd til Rio Grande do Sul i Brasilien. Pampaen refererer til områder inden 
for pampas-økosystemet inklusive Espinal-området, mens ”Andet” dækker chacoen og andre områder i Argentina. 
Ved sojabønner til skrå er der brugt en konverteringsfaktor på 0,787.  

Tabel 2 tager udgangspunkt i Mogensen et al. 2018, men bruger den oprindelige kilde for udledninger 

forbundet med direkte ændringer i arealanvendelse i Brasilien og Argentina, hvor det antages, at en vis 

andel af sojaproduktionen foregår på arealer, der er ryddet for oprindelig natur i løbet af de sidste 20 årtier 
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(Blonk 2013, nævnt i Mogensen et al. 2018). Derudover refererer tabel 2 til Raucci et al. (2015) for dyrkning 

af sojabønner i Mato Grosso-regionen, der dækker dele af henholdsvis Amazonas og cerradoen, hvor to 

tredjedele af Danmarks import af brasiliansk soja kommer fra ifølge TraseEarths opgørelse for 2017. Raucci 

et al. (2015) baserer sig på primære data fra 55 sojaplantager over tre år. Den sidste tredjedel af Danmarks 

import fra Brasilien kommer fra den sydlige provins Rio Grande do Sul (TraseEarth, 2017-data), hvor Maicel 

et al. (2016) estimerer udledningen fra dyrkningen baseret på regionale databaser for inputs og udbytte. I 

Argentina har Arrieta et al. (2018) estimeret udledningen fra dyrkningen i en lang række administrative 

distrikter i og uden for pampaen (græssteppen) baseret på databaser for brug af inputs og udbytte i 2013 

på distriktsniveau. Omkring 87 procent af Danmarks import af sojaskrå fra Argentina kommer fra områder i 

pampaen ifølge TraseEarths data for 2017. Da ingen af de regionale studier inkluderer kulstofomsætning og 

lokal transport fra farm til havn, baseres udledningen fra disse punkter på Mogensen et al. (2018).  

Den samlede udledning fra produktionen af sojabønner inklusive LUC er på 4,54-4,70 kg CO2e pr.kg 

sojabønner i Brasilien og 5,57-5,70 kg CO2e pr. kg sojabønner i Argentina. Dette svarer til henholdsvis 3,57-

3,70 kg CO2e pr. kg sojaskrå og 4,38-4,48 kg CO2e pr. kg sojaskrå ved en masseallokering på 78,7 procent til 

sojaskrå. Hertil skal lægges udledninger af drivhusgasser i forbindelse med forarbejdning af sojabønnerne 

og transport fra havnene i Argentina og Brasilien til Århus via Rotterdam, hvilket i tabel 2 er baseret på 

Mogensen et al. (2018). Hermed stiger de samlede udledninger for hele forsyningskæden til 3,93-4,06 kg 

CO2e pr. kg sojaskrå fra Brasilien og 4,71-4,80 kg CO2e pr. kg sojaskrå fra Argentina, når LUC inkluderes. 

Uden ændringer i arealanvendelse ligger den samlede udledning fra de resterende punkter på 0,70 kg CO2e 

pr. kg sojaskrå i pampaen i Argentina til 0,93 kg CO2e pr. kg sojaskrå i det sydlige Brasilien. 

Den største enkelte kilde til udledning af drivhusgasser er ændringer i arealanvendelse, og det er derfor 

også det element, hvor usikkerheder vil have størst virkning på det samlede resultat; og det er et element 

behæftet med usikkerheder. Raucci et al. (2015) og Maciel et al. (2016) refererer begge til tidligere studier, 

der finder udledninger fra LUC og sojabønneproduktion på 0,959 kg CO2e til 17,8 kg CO2e pr. kg sojabønner. 

Mogensen et al. (2018) refererer til Blonk (2013), der har udarbejdet LCA-værktøjet Agri-Footprint, der 

netop fokuserer på afskovning og udledning af drivhusgasser fra specifikke afgrøder i specifikke lande. 

Tallene i tabel 2 stammer således fra de to årtier op til 2013, men nyere undersøgelser viser, at soja forsat 

er en af de største årsager til afskovning, selvom denne kobling har flyttet sig fra Amazonas til cerradoen og 

Gran Chaco2 i Brasilien og Argentina. Gollnow og Lakes (2014) påviser, at sojaekspansion var en af de 

primære årsager til afskovning i Mato Grosso i den brasilianske Amazonas indtil omkring 2004, hvorefter 

denne kobling reduceredes kraftigt, bland andet som resultat af sojamoratoriet3 med start i 2006. Siden har 

Fehlenberg et al. (2017) vist, at den globale efterspørgsel af soja er den primære årsag til afskovning i den 

argentinske Gran Chaco, mens Soterroni et al. (2019) viser, at sojaekspansion det sidste halvandet årti har 

forårsaget udbredt afskovning i cerradoen i Brasilien og fortsætter med at være den primære årsag4.  

For at få et overblik over de samlede udledninger af drivhusgasser fra Danmarks import af sojaskrå opstilles 

først den samlede import. En stor del af importen af sojaskrå importeres blandt andet via Tyskland, hvilket 

slører billedet af oprindelseslandet. Derfor estimerede Callesen et al. (2020) den indirekte import af 

                                                            
2 Et lavlandsområde, hovedsageligt skovsavanne, vest og nordvest for pampaen.  
3 Sojamoratoriet er en fælles aftale blandt alle opkøbere af soja, som sikrer, at produktion, handel og finansiering af 
sojabønner ikke er forbundet med afskovning af Amazonas. 
4 Soterroni et al. (2019) viser ved hjælp af simulering af forventede ændringer i arealanvendelse, at et sojamoratorium 
i cerradoen kan være med til at undgå afskovning af 3,6 millioner ha skov i perioden 2021 til 2050.  
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sojaskrå til Danmark ved hjælp af international handelsstatistik og kunne dermed præsentere tabel 3, som 

viser Danmarks samlede direkte og indirekte import af sojaskrå fra en række lande i 2017 og 2018. Omkring 

tre fjerdedele af den importerede sojaskrå kommer fra Argentina og Brasilien.  

Tabel 3. Import af oliekager eller andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie (formalede 
eller som piller) i ton, hvor reeksport fra Tyskland, Storbritannien, Nederlandene og Belgien er 
fordelt på sojaproducerende lande 

Direkte og indirekte import af sojaskrå, ton 2017 2018 

Argentina 643.312 527.931 

Brasilien 636.301 744.436 

Kina 65.216 81.511 

Paraguay 49.304 77.667 

Uruguay 57.750  59.684 

USA 13 42.179 

Canada 20.922 21.198 

Rusland 39.879 36.411 

Sydafrika via UK -  36.576 

Resten af verden 90.867 80.066 

Total 1.603.566 1.707.659 

Kilde: Callesen et al. (2020). 

Ved hjælp af importdata fra tabel 3 og udledninger af drivhusgasser for produktion af sojaskrå er det muligt 

at estimere den samlede udledning for den danske import af sojaskrå. Da tabel 2 fokuserer på Argentina og 

Brasilien, og der mangler empiriske studier fra de resterende lande, er opgørelsen over de samlede 

udledninger i tabel 4 opdelt i tre dele. Første del ser på de samlede udledninger fra Argentina og Brasilien, 

hvor det på baggrund af 2017-data fra TraseEarth antages, at 66,6 procent af importen af sojaskrå fra 

Brasilien kommer fra Mato Grosso-regionen og 33,4 procent kommer fra Rio Grande do Soul, mens 87,3 

procent af importen fra Argentina kommer fra Pampas- og Espinal-regionerne (pampaen) og de resterende 

12.7 procent fra områder uden for pampaen. Den anden del inkluderer Paraguay og Uruguay i et samlet 

billede for importen fra Sydamerika. Her antages det, at produktionen i Paraguay og Uruguay ligger tættest 

op ad tallene fra Rio Grande do Sul i Brasilien, da de mest intensive sojaområder i de to lande netop 

grænser op til denne region, og især Paraguay har oplevet udbredt afskovning som resultat af udvidelse af 

landbrugsarealet, heriblandt soja, og senest i den paraguayanske del af Gran Chano (Szulecka, 2017). I 

tredje del inkluderes de resterende lande, hvor det antages, at produktionen ikke har forårsaget 

konvertering af skov eller anden naturtype til landbrugsjord. Estimatet for udledningen herfra baseres 

derfor på et gennemsnit for udledningen fra Brasilien og Argentina uden LUC. Både antagelsen og estimatet 

for de resterende lande er således ganske usikkert.  

Den samlede udledning af drivhusgasser som følge af Danmarks import af sojaskrå er på 1.289.091 ton 

CO2e i 2018, uden at der tages højde for direkte ændringer i arealanvendelse. Inkluderes disse LUC-

udledninger, stiger den samlede udledning af drivhusgasser til 6.177.743 ton CO2e. Til sammenligning var 

den samlede direkte udledning af drivhusgasser fra Danmarks landbrugssektor på 10,6 millioner ton CO2e i 

2017 ifølge Nielsen et al. (2019).  
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I Bosselmann og Gylling (2014) estimeres den samlede udledning fra importen af sojaskrå i 2013 til 1,27 

millioner ton CO2e eksklusive LUC, baseret på et estimat på 0,869 kg CO2e pr. kg sojaskrå fra Dahlgaard et 

al. (2008). Bosselmann og Gylling tilføjede også udledninger fra LUC, men kun for den direkte import fra 

Brasilien og Argentina, hvilket i 2013 var på det laveste niveau i mange år; i alt cirka 735.000 ton sojaskrå. 

Dette forklarer det relativt lave estimat for den totale udledning af drivhusgasser fra importen af sojaskrå i 

2013 på 3,36 millioner ton CO2e. 

Tabel 4. Import af sojaskrå til Danmark i 2018 og samlede udledninger af drivhusgasser som følge 
af LUC, produktion, forarbejdning og transport. Totalen er også angivet uden LUC. 

Område DK import i 2018, ton Samlet udledning, ton CO2e 

Argentina 527.931 2.491.746 

Brasilien 744.436 2.954.801 

Sum Arg. + Bras. +LUC 1.272.367 5.446.547 

Paraguay + Uruguay 137.351 557.082 

Sum Sydamerika +LUC 1.409.718 6.003.629 

Resterende lande 216.430 174.113 

Total Verden +LUC 1.707.659 6.177.743 

Total verden uden LUC 1.707.659 1.289.091 

Disse typer af opgørelser, fra tabel 1 til 4, er behæftet med en række usikkerheder og baseret på en række 

antagelser. Disse er beskrevet i hvert af de refererede studier. Eksempelvis antages det i den samlede 

direkte og indirekte import fra Argentina og Brasilien (tabel 2), at importen fra Tyskland kan fordeles ud på 

oprindelseslande baseret på, hvorfra Tyskland importerer sojaskrå og -bønner (se nærmere beskrivelse i 

Callesen et al. 2020). Derudover er der usikkerheder forbundet med en ældre kilde for andele af 

sojaproduktionen, der foregår på arealer, der er afskovet inden for seneste 20 år, ligesom der er 

usikkerheder ved brug af forskellige studier af udledning ved dyrkningen, hvor der kan være forskelle i 

emissionsfaktorer m.m. Dette er forsøgt mindsket i dette korte notat og korte gennemgang af litteratur ved 

kun at bruge studier, hvor systemafgrænsning og brug af emissionsfaktorer fra Ecoinvent og lignende 

databaser går igen på tværs af studier.  

Drivhusgasudledning som følge af import af palmeolie- og solsikkeprodukter  
Der blev i 2018 importeret cirka 230.000 ton palmeolie til teknisk anvendelse og anvendelse i fødevarer og 

foder. Heraf går omtrent halvdelen til foderstoffer, inklusive 10.600 ton palmekager og 46.000 ton 

foderfedt i foderblandinger, hvoraf omkring 90 procent er i form af Palm Fatty Acid Distillate – PFAD.  Ifølge 

importdata fra Danmarks Statistik og beskrevet af Gylling et al. (2018) oprinder langt størstedelen af den 

importerede palmeolie, uanset type af produkt, fra verdens to største producentlande, Malaysia og 

Indonesien. Importen er enten direkte (f.eks. 63 procent af den rå palmeolie og 66 procent af den 

raffinerede palmeolie) eller via Tyskland (93 procent af palmekagerne). Derudover importerede Danmark 

også 235.000 ton solsikkekage i 2018, der hovedsageligt anvendes til foderformål, hvoraf 75 procent 

importeres fra Rusland.   

Drivhusgasudledningen ved produktion, forarbejdning, transport og ændringer i arealanvendelse for de her 

omtalte importerede produkter er også blevet undersøgt og estimeret af DCA, som beskrevet i Mogens et 

al. (2018). Emissionsfaktorerne i kg CO2e pr. kg produkt fremgår af tabel 5.   
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Tabel 5. Emissionsfaktorer opgjort som kg CO2e pr. kg for importeret palmeolieprodukter og 
solsikkekager 

Klimaaftryk (CF), g CO2-ækv. 

Palme-

olie 

Palme-

kage 

 PFAD Solsikke-

kage 

Dyrkning 0,729 0,177 1,286 1,014 

Forarbejdning 0,852 0,086 0,051 0,137 

Transport 0,349 0,333 0,323 0,151 

C i jord 2,645 0,294 2,131 0,097 

LUC direkte 1,933 0,246 1,557 0 

I alt CF inkl. C i jord og LUCdirekte 6,507 1,136 5,349 1,398 

Kilde: Mogensen et al. (2018). 

Tabel 6 beskriver estimater for de samlede udledninger af drivhusgasser som følge af importen af 

palmeolieprodukter og solsikkekager baseret på importstatistik for 2018 samt emissionsfaktorer fra 

Mogensen et al. (2018). De totale udledninger er angivet med og uden udledninger fra LUC. 

Tabel 6. Opgørelse af CO2e inklusive C i jord og LUC direkte for importerede palmeolieprodukter og 
-oliekager samt oliekager af solsikkefrø  
 

2018 import Emissionsfaktor1 Samlet 

udledning 

Produkt KN8Y Kg produkt Type kg. CO2e ton CO2e 

15111010 Palmeolie, rå, til teknisk/industriel 

anvendelse 16.017.484 palmeolie 6,507 104.226 

15111090 Palmeolie, rå, fremstilling af 

næringsmidler 536.636 palmeolie 6,507 3.492 

15119011/9 Fraktioner af palmeolie, faste, 

også raffinerede, ikke kemisk modificerede 89.838.264 PFAD 5,349 480.545 

15119091 Palmeolie og flydende fraktioner 

deraf, også raffinerede, ikke kemisk 

modificerede, til teknisk/industriel anv. 3.164.130 PFAD 5,349 16.925 

15119099 Palmeolie og flydende fraktioner 

deraf, også raffinerede, ikke kemisk 

modificerede (fremstilling af næringsmidler, 

ikke rå palmeolie) 110.183.408 PFAD 5,349 589.371 

23066000 Oliekager af palmenødder eller 

palmekerner 10.644.374 palmekage 1,136 12.092 

23063000 Oliekager af solsikkefrø 302.516.098 solsikkekage  1,398  422.9180  

ton CO2e med LUC    1.629.568 

ton CO2e uden LUC    1.278.590 

1 Kilde: Emissionsfaktorerne er fra Mogensen et al. (2018) og inkluderer LUC i de angivne tal. Danmarks Statistik (2020) 
Tabel KN8Y. 
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De samlede udledninger af drivhusgasser for palmeolieprodukter løber op i 1,2 millioner ton CO2e inklusive 

LUC, mens det løber op i 0,423 millioner ton for solsikkekager også uden LUC, da denne er sat til nul, da 

Mogensen et al. (2018) antager, at der ikke forekommer udledninger fra direkte ændringer i 

arealanvendelse.  

Bidrag fra ændringer i arealanvendelse 
De ovenstående estimater for de samlede udledninger af drivhusgasser er angivet med og uden LUC. Ofte 

vil man som alternativ til LUC angive udledninger fra indirekte ændringer i arealanvendelser, iLUC. Dette 

estimeres også i Mogensen et al. (2018) for henholdsvis soja, palmeolie og solsikke ved at antage ”at al 

arealanvendelse medfører pres på den begrænsede ressource – areal, og dermed er alle dyrkede afgrøder 

ansvarlig for, at der sker skovrydning et eller andet sted i verden” (s. 20). Estimatet for iLUC udregnes da 

som de samlede globale udledninger fra LUC i landbruget fordelt på det samlede landbrugsareal, og ofte 

med en vis vægt for hver type af afgrøde afhængig af de umiddelbare risici for omlægning af kulstoftunge 

systemer. I Mogensen et al. (2018) opgøres iLUC-emissionsfaktorer til: 0,378 kg CO2e pr. kg sojaskrå; 0,290 

kg CO2e pr. kg palmeolie; 0,234 kg CO2e pr. kg PFAD; 0,032 kg CO2e pr. kg palmekage; og 0,776 kg CO2e pr. 

kg for solsikkekage.  

Hvilke kilder til udledninger, der skal medtages i beregninger af samlede udledninger af drivhusgasser, 

afhænger blandt andet af rammen og formålet for kulstofregnskabet og gøres ikke lettere af en globaliseret 

værdikæde, hvor produktion af inputs, dyrkning af afgrøder, forarbejdning, handel, værditilvækst og 

forbrug finder sted på tværs af mange forskellige lande. I forhold til diskussioner omkring ansvarlig eller 

bæredygtig handel med soja og palmeolie, der foregår i mange europæiske lande, også i Danmark f.eks. i 

regi af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, er det nærliggende at inddrage udledninger fra LUC. Ændringer i 

arealanvendelse, herunder inddragelse af naturområder såsom skove, er blandt de største problemer, som 

certificeringsordninger og tilsvarende initiativer i foderstof- og fødevaresektoren behandler. På europæisk 

plan er afskovning, og udledninger af drivhusgasser herfra, også i fokus i den årlige rapport ”European Soy 

Monitor”, der udarbejdes af IUCN og den nederlandske organisation IDH (IDH og IUCN-NL 2019). I forhold 

til afskovning – og dermed udledninger fra LUC – adskiller den europæiske import af palmeolie sig fra 

importen af soja, idet hele 69 procent af palmeolieimporten i 2017 var certificeret under mindst en af flere 

ordninger (IDH 2017). Såfremt certificeret produktion er garanteret afskovningsfri – og her findes der 

forskellige definitioner af afskovningsfri – åbner det op for en diskussion af, hvorvidt LUC eller iLUC skal 

medtages i beregninger af drivhusgasudledninger. Det ligger ikke inden for dette notat at bidrage med 

viden til denne diskussion.  
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