Sustainability Framework
Et universelt værktøj til at omsætte bæredygtighed til virkelighed
I dag forventes bæredygtighed af alle virksomheder, ligegyldigt hvilket produkt de sælger,
eller hvor de opererer. Uden en plan til at beskytte mennesker, naturen og klimaet, kan
virksomheder miste tilliden og støtten fra investorer, regeringer og forbrugere.
Trods væksten i forskellige værktøjer brugt til at forbedre produktionen og indkøbsmetoder, mangler markedet en fælles ramme med klare indikatorer, som alle
kan bruge. For at adressere denne mangel, har vi samlet et universelt sæt af principper og kriterier, som repræsenterer kerneaspekterne af bæredygtighed på
tværs af råvarer og forsyningskæder.

EU-forordningen om skovrydningsfrie produkter
Forordningen kræver, at produkterne er fremstillet i
overensstemmelse med den relevante lovgivning, og at de
er skovrydningsfrie.

The Sustainability Framework - Bæredygtighedsram-

For at opfylde disse krav til henholdsvis landbrugsråvarer
og træprodukter er indikatorerne i
Bæredygtighedsrammen markeret for at vise, om de er
relevante for EU-forordningen.

men - er bygget på årtier af vores erfaring med kortlægning af forsyningskæder, samarbejde med arealforvaltere og risikovurderinger, hvilket gør den til en ressource, som vil levere resultater for arealforvaltere,
forhandlere, og ethvert trin derimellem.

Bæredygtighedsrammen kan bruges til at sikre
overensstemmelse med kravene i EU-forordningen om
skovrydningsfrie produkter ved at følge det sæt
indikatorer, der er markeret som relevante for
forordningen.

•

Sikre ejendomsret til jord

•

Klare forvaltningsrettigheder

•

Betaling af skatter og
afgifter

•

Undgå korruption

•

Ansvarlig transport og
handel

•

Beskyttelse af
økosystemer og HCV

•

Minimering af kemikalier

•

Affaldshåndtering

•

Vandressourcer

•

Bevaring af jordbunden

•

Dyrevelfærd

Ingen børnearbejde

FORVALTNING
og VIRKSOMHED
Praksis er lovlig og
ansvarlig.

NATUR
Naturen og miljøet
er beskyttede.

Ingen moderne slaveri

•

Respektere arbejdstagerrettigheder

•

Ingen diskrimination

•

Sikre arbejdspladser

•

Kønsligestilling

•

MENNESKER
Menneskers
velbefindende og
menneskerettigheder
respekteres.

KLIMA
Klimapåvirkningerne
reduceres og
afbødes.

•

Oprindelige folks
rettigheder
Samfundsrettigheder

•

Reduktion af drivhusgasser

•

Klimatilpasning

•

Fjernelse af drivhusgasser

•

Genopretning af
økosystemer •

www.preferredbynature.org

En fælles Bæredygtighedsramme for alle
The Sustainability Framework kan hjælpe
enhver virksomhed på rette vej, fra
overholdelse af lovgivningen til bedste
praksis.
Ved at samle de væsentligste aspekter af
bæredygtighed på tværs af alle råvarer og landskaber,
er Preferred by Nature’s universelle Ramme et
udgangspunkt for at opnå reelle virkninger under alle
omstændigheder.
Uanset om du er en lille skovbrugsoperatør i
begyndelsen af din rejse, eller om du er en stor
producent, som indkøber palmeolie, soya eller andre
råvarer fra hele verden, er vores Ramme en
byggesten til løbende forbedringer.
Afhængigt af din placering i forsyningskæden, kan du
bruge Rammen på forskellige måder. Denne
fleksibilitet går ikke ud over integriteten af dine
forpligtelser eller styrken af deres implementering. At
beskytte mennesker, naturen og klimaet er den
højeste prioritet.

Brug Rammen for
Tømmer, Oksekød, Palmeolie, Soya, Gummi, Ris,
Kaffe, Kakao, Urter, Frugter, Frø… og ethvert skov–
eller
landbrugsprodukt
med
påvirkninger på
mennesker, naturen og klimaet.

Tømmer

Soya

Tekstiler

Biomasse

Nødder

Urter &
Krydderier

Turisme

Te

Frøolie

Kakao

Papir &
Emballage

Mål: Implementere et due

Mål: Sætte og opfylde

diligence system eller et
program for ansvarlig
indkøb

bæredygtighedsforpligtelser

Hvordan: Generere
råvarespecifikke
indikatorer, som du kan
opfylde og få verificeret

Oksekød

Sustainability Framework

Hvordan: Bruge en
risikobaseret tilgang til at
sikre bæredygtig praksis
på gården eller i skoven

Upstream

Downstream

Jordforvaltere, Producenter, Fabrikker,
Møller, Forarbejdningsvirksomheder

Forhandlere, Producenter,
Varemærker, Detailhandlere
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Globale principper og lokale tilpasninger
I mere end 25 år har Preferred by Nature hjulpet virksomheder med at navigere i
lovligheden og samtidig stræbe efter bæredygtighed i sektorer og regioner, der udgør
unikke risici.
På baggrund af denne ekspertise tilpasser vi the Sustainability Framework til den relevante sektor og de
tilhørende risici.
Rammen vil gennemgå en omfattende risikovurdering for at tilpasse de generiske indikatorer til din specifikke
vare og placering. Denne proces uddyber de væsentlige bæredygtighedsaspekter af dit produkt og fremhæver
samtidig de områder med høj risiko, som kræver opmærksomhed. Samtidig vil indikatorer med lav risiko blive
filtreret fra, så din indsats kan målrettes der, hvor den vil få størst effekt.

Gennem denne smarte tilgang skaber vi den mest direkte og effektive vej til at opnå jeres
bæredygtighedsmål:

Generisk
Generisk
ramme
ramme

Tilpasning af
råvarer

Afgrøde-/
Afgrøde-/
produktspecifikke
produktspecifikke
indikatorer
indikatorer

National
risikovurdering

Custom
Tilpasset
framework
ramme

Tilpasning til internationale værktøjer
Vores arbejde bygger på styrken i eksisterende programmer og udfylder samtidig
huller, hvor der mangler egnede værktøjer. Vores indsats er blevet opbygget til at
tilpasse sig til the Sustainable Development Goals og The Accountability Framework,
og til at udnytte deres retningslinjer. Vores Sustainability Framework vil også blive
benchmarket i forhold til certificeringsordninger for at anerkende den sikkerhed, de
giver, i stedet for at gentage deres indsats.

Verifikation og krav
Afhængigt af dine mål kan du vælge at tage fat på alle
eller en del af de relevante emner i the
Sustainability Framework. Du kan også vælge at
få dine forpligtelser officielt verificeret af
Preferred by Nature. Disse beslutninger vil
bestemme, hvad du må sige om dine resultater,
lige fra generisk kommunikation uden for
produktet til produktanprisninger og mærkning
med Preferred by NatureTM seglet.
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Samarbejd med os
The Sustainability Framework er bygget
på vores globale vidensgrundlag om,
hvordan skov– og klimapåvirkede råvarer
kan handles lovligt og bæredygtigt.
Med Rammen som et anker kan vores omfattende
tjenester hjælpe virksomheder i alle brancher og
led i forsyningskæden med at omsætte forpligtelser
til handling. Uanset om du har brug for rådgivning,
auditering i marken eller due diligence-værktøjer til
at opfylde dine bæredygtighedsmål, har vi
løsningerne.

Om os
Vores Mission
At støtte bedre arealforvaltning og
forretningsmetoder, som er til gavn for
mennesker, natur og klima

Vores Vision
En verden, hvor menneskelige valg
sikrer en bæredygtig fremtid

Vi kan hjælpe dig på ethvert trin af din
bæredygtighedsrejse:
Vores påvirkninger
•

FORPLIGT.
Fastsæt dristige
bæredygtighedsmål,
der understøttes af
stærke politikker

•

•

HANDL.

Implementer

troværdige systemer til at
producere, handle, spore og
indkøbe ansvarligt

•

Certificeret mere end 80 millioner
hektarer af skovareal og 2 millioner
hektarer af landbrug
Certificeret mere end 4000
forsyningskædevirksomheder
Bidraget til etableringen af over 100
beskyttede områder
Aktive i 109 lande

KOMMUNIKÉR.
Del dine resultater, så
din indsats bliver
anerkendt af
interessenterne

Hvad du opnår
•

Ekspertstøtte

•

Et enkelt værktøj for alle råvarer

•

Skræddersyede risikovurderinger

•

Gennemsigtige systemer

•

Effektiv vej til forandring

•

Anerkendelse af resultater med vores segl

Kontakt os
Christian Sloth
Sustainability Framework
Programme Manager
Email: csloth@preferredbynature.org
Telefon: +45 31587981
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