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Burger King og avskoging 
 
Som verdens nest største hamburgerkjede, bruker Burger King enorme mengder soya, kjøtt og 
palmeolje i sin mat. Produksjonen av disse råvarene ødelegger regnskogen og andre sårbare 
skogområder i Sørøst-Asia og Sør-Amerika. Burger King mangler globale retningslinjer for å unngå 
at råvarene de kjøper har bidratt til avskoging. Uten slike retningslinjer er det stor sannsynlighet 
for at dette skjer. 
 
Kvegdrift og soyaproduksjon er de to største årsakene til avskoging i Sør-Amerika. I Sørøst-Asia er 
palmeoljeindustrien en av hovedårsakene til at regnskogen forsvinner. På grunn av dette hviler det et 
stort ansvar på selskaper som kjøper kjøtt, soya og palmeolje for å kontrollere at råvarene de bruker 
ikke bidrar til å ødelegge regnskogen.  
 
Burger King har ikke globale retningslinjer som skal forhindre avskoging i leverandørkjedene deres. 
Selskapet løper derfor en uakseptabelt høy risiko for å bidra til avskoging gjennom de over 15.000 
restaurantene sine i en rekke land, til tross for at dette ikke kan påvises direkte. Burger King 
internasjonalt er ikke åpne om hvor råvarene de kjøper kommer fra. Dette er et annet stort problem 
med Burger Kings praksis. 
 
Regnskogfondet krever at Burger King internasjonalt innfører retningslinjer for å unngå å bidra til 
avskoging, og at denne skal gjelde for alle verdikjeder i alle land de opererer. De må også være åpne 
om hvor de får råvarene sine fra. 
 
Problemet med kjøtt 
 
Kjøtt er den største avskogingsdriveren i Sør-Amerika. Regnskog og andre skogområder avskoges for 
å bruke områdene som beitemark.  
 
Etterspørselen etter kjøtt øker kraftig på verdensbasis. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil 
den globale kjøttproduksjonen øke med over 70 prosent fra tusenårsskiftet og fram til 2030. I takt 
med at landbruksproduksjonen i Sør-Amerika krever stadig større arealer, flyttes beitemarkene 
stadig lenger ut i randsonen – gjerne i regnskogen.  
 
I 2009 signerte Brasils største kjøttprodusenter en avtale som har blitt kjent som «kvegavtalen», 
etter sterkt nasjonalt og internasjonalt press. Avtalen forpliktet kjøttprodusentene til å sikre at deres 
leverandører ikke kunne kobles til avskoging.  
 
Avtalen bidro trolig til at avskogingen i brasiliansk Amazonas gikk ned, og er en viktig milepæl i 
arbeidet for at selskaper tar ansvar for sine leverandørkjeder. Dessverre kan ikke kvegavtalen 
garantere mot avskoging. For det første er det bare de tre største selskapene som er omfattet av 
avtalen, og den omfatter kun brasiliansk Amazonas. I tillegg kontrolleres bare den gården som er 
direkte leverandør, ikke alle gårdene i leverandørkjeden. Ofte selges dyr mellom flere gårder før det 
ender opp hos en kjøttprodusent. 
 
Det finnes derfor ingen garanti for at kveg kjøpt av en bedrift som er del av kvegavtalen, ikke har 
bidratt til avskoging. Dette er et stort problem. Selskaper som kjøper kjøtt må derfor jobbe tett med 
sine leverandører for å kunne sikre avskogingsfritt kjøtt, både i Brasil og andre land, der slike avtaler 
ikke engang er på plass. 
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• Relevans for Burger King internasjonalt: Ja. Utfordringen med kjøtt som en direkte 
avskogingsdriver er størst for Burger King-restauranter i Sør-Amerika og i land som 
importerer kjøtt derfra. Det er mindre relevant for USA og europeiske land uten substansiell 
import av kjøtt fra Sør-Amerika. 

 
• Relevant for Burger King Norge: Noe. Burger King i Norge bruker i hovedsak norsk og tysk 

kjøtt, som ikke fører til direkte avskoging. Samtidig er det av totale ressurshensyn viktig å 
redusere det samlede forbruket av kjøtt, og Burger King bør bidra til dette ved å stimulere til 
et mindre ressurskrevende kosthold. 

 
Problemet med soya 
 
Sammen med kvegdrift, er soyaplantasjer den viktigste årsaken til avskoging i Sør-Amerika. Brasil er 
verdens nest største produsent av soya, bare så vidt overgått av USA. I tillegg til i Brasil, er det 
utstrakt soyadyrking i land som Paraguay, Bolivia og Argentina.  
 
Det forventes at den globale soyaproduksjonen nesten vil dobles innen 2050, fra 270 millioner tonn i 
2012 til 514 millioner tonn i 2050. Det er den store etterspørselen etter kjøtt som fører til at 
soyaindustrien ekspanderer så voldsomt. Den proteinrike soyaplanten er en ettertraktet ingrediens i 
dyrefôr: Hele 75 prosent av verdens soyaproduksjon går til å fôre opp dyr - nesten alt kommersielt 
produsert storfe-, svine- og kyllingkjøtt kommer fra dyr fôret opp med soya. I takt med det økte 
kjøttforbruket har produksjonen av soya tidoblet seg de siste 50 årene, fra 27 til 270 millioner tonn. 
 
På begynnelsen av 2000-tallet ble det anslått at en fjerdedel av avskogingen av regnskogen i Brasil 
skyldtes dyrking av soyabønner. Etter sterkt press innførte produsenter og oppkjøpere av soya i 2006 
et frivillig forbud mot å kjøpe soya dyrket på nylige avskogede områder. Etter at dette såkalte 
«soyamoratoriet» kom på plass, har avskogingen for soya blitt kraftig redusert i den brasilianske 
delen av Amazonas. 
 
Resultatet av soyamoratoriet er isolert sett fantastisk, men det betyr ikke at problemet er borte – det 
flytter seg. Soyamoratoriet gjelder nemlig bare for den brasilianske delen av Amazonas. Soya er 
fortsatt et stort avskogingsproblem i Sør-Amerika, og bransjen fortsetter å ekspandere i andre 
sårbare skogområder, som Brasils savanneskog «cerrado», regnskogen i Bolivia, chacoskogen i 
Paraguay, Argentina og Bolivia og atlanterhavsregnskogen i Paraguay. 
 
I Brasil har store områder av savanneskogen i randsonen rundt Amazonas blitt ødelagt til fordel for 
soyaplantasjer og kvegdrift. Forskere anslår at omtrent halvparten av cerradoens opprinnelige 2 
millioner km2 i dag er avskoget. I tillegg til at savanneskogen er et viktig økosystem i seg selv, har 
avskogingen der store negative konsekvenser også for Amazonas.  
 
Soyadyrkingen overtar ofte arealer brukt til beitemark for kveg, og bidrar dermed også til økt 
avskoging for kveg i regnskogen. 
 
For å redusere presset på Sør-Amerikas skoger mener Regnskogfondet at etterspørselen etter soya, 
spesielt til dyrefôr, må reduseres. Selskaper som kjøper soya, må sikre at soyaen ikke har bidratt 
avskoging og at selskapene de kjøper fra og deres underleverandører ikke bidrar til avskoging i noen 
ledd av sine verdikjeder.  
 

• Relevans for Burger King internasjonalt: Ja. Det er stor sannsynlighet for at Burger King-
restauranter i svært mange land selger kjøtt fra dyr fôret opp med soya fra selskaper som 
ikke kan garantere at soyaen er avskogingsfri. Burger King vet ikke hvor denne soyaen 
kommer fra, og stiller ikke krav til at den skal være avskogingsfri. 
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• Relevans for Burger King Norge: Noe. Burger King Norge bruker i hovedsak norsk kjøtt, som i 

stor grad er fôret opp på sertifisert soya fra Denofa. Denofa har forpliktet deg til kun å selge 
avskogingsfri soya. Burger King bruker også en del kjøtt som er importert fra Tyskland. Det er 
usikkert hvilke krav som stilles til soyaen i dyrefôret disse dyrene spiser, og om det kan ha 
bidratt til avskoging. Selv om soyaen som brukes i fôret skulle være avskogingsfritt, er det 
totale forbruket av soya til dyrefôr, også i Norge, problematisk. Soyaproduksjonen 
beslaglegger store jordbruksområder og bidrar til den økende globale etterspørselen etter 
soya og til ekspansiv vekst av en industri som ikke har kontroll over miljøødeleggelsene den 
fører til. 

 
Problemet med palmeolje 
 
Palmeolje er den største årsaken til avskoging i Indonesia og Malaysia. Hvert år blir enorme områder 
med regnskog hogget og brent for å plante oljepalmer. Palmeolje, som utvinnes av oljepalmen, er en 
billig vegetabilsk olje som brukes i svært mange produkter. For å møte den enorme etterspørselen 
etter palmeolje har Indonesia planer om å doble produksjonen innen 2020. Det fører til økte utslipp 
av klimagasser, setter truede dyr som orangutangen og sumatratigeren i fare og skaper konflikter 
med skogavhengige lokalsamfunn. 
 
Regnskogfondet mottar jevnlig dokumentasjon om selskaper som hogger ulovlig eller starter 
skogbranner for å fjerne regnskog og utvide plantasjeområdene. Over 700 selskaper er i konflikt med 
lokalsamfunn som bor der det opprettes plantasjer. 
  
Flere selskaper i Norge og internasjonalt hevder at de kjøper bærekraftig palmeolje ved å vise til en 
RSPO-sertifisering. RSPO tillater imidlertid avskoging, og ordningen er dessverre langt fra god nok om 
vi skal bevare regnskogen. Etter årevis med kritikk har noen selskaper innført null-avskogingspolicyer, 
som de jobber med å implementere. Disse retningslinjene går lenger enn kravene til RSPO. 
 
Det er ikke greit å kjøpe palmeolje fra selskaper eller plantasjer som avskoger og er i konflikt med 
lokalbefolkningen, og det er ikke nok å lene seg på et stempel fra RSPO. For å redusere presset på 
regnskogen mener Regnskogfondet at etterspørselen etter palmeolje må dempes. Selskaper som 
kjøper palmeolje, må sikre at denne ikke har bidratt avskoging og at selskapene de kjøper fra, og 
deres underleverandører, ikke bidrar til avskoging i noen ledd av sine verdikjeder.   
 

• Relevans for Burger King internasjonalt: Ja. Burger King bruker store mengder palmeolje i 
sine frityrer, og som ingrediens i ulike produkter. Burger King vet ikke hvor denne palmeoljen 
kommer fra, og stiller ikke krav til at den skal være avskogingsfri. Regnskogfondet anbefaler 
også en reduksjon i det totale forbruket av palmeolje, for å redusere presset på regnskogen. 

 
• Relevans for Burger King Norge: Ja. Burger King bruker fortsatt palmeolje i sine frityrer i 

Norge. I 2015 brukte Burger King 154 299 kg palmeolje. Det er en økning fra 135 500 kg i 
2013. Palmeoljen Burger King Norge bruker, er sertifisert gjennom RSPO-ordningen. Burger 
King har ikke stilt krav til at denne skal være avskogingsfri, noe sertifiseringsordningen heller 
ikke garanterer. Regnskogfondet anbefaler også Burger King i Norge å redusere sitt forbruk 
av palmeolje, for å redusere presset på regnskogen. 

 
Hvem er Burger King internasjonalt 
 
Burger King er kontrollert av det børs-noterte selskapet Restaurant Brands International (RBI), et 
multinasjonalt fastfoodselskap som oppsto gjennom en fusjon mellom amerikanske Birger King og 
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canadiske Tim Hortons. RBI er verdens tredje største fast food-aktør. Burger King er verdens nest 
største hamburgerkjede. 97 prosent av verdens Burger King-restauranter er franchise. 
 
RBI eies av Brasils rikeste mann, Jorge Paulo Lemann, gjennom det privateide investeringsfirmaet 3G 
Capital. Lemann eier også Heinz og andre store merkevarer.  
 
Verken Burger King eller RBI har globale retningslinjer for å unngå tropisk avskoging i sine 
leverandørkjeder. Dette gjør at risikoen er svært stor for at de bidrar til regnskogsødeleggelse 
gjennom sine råvareinnkjøp verden over.  
 
Burger King bryr seg ikke om problemet 
 
Burger King internasjonalt har unnlatt å innføre en innkjøpspolicy som sikrer at selskapet ikke bidrar 
til tropisk avskoging, til tross for at miljøorganisasjoner i flere år har rettet søkelyset mot dette 
problemet og bedt om en dialog. Burger King og RBI har imidlertid vist seg lite imøtekommende, og 
det er foreløpig lite som tyder på at kjeden har tatt grep for å gå i en mer ansvarlig retning.  
 
Til sammenligning har Burger Kings hovedkonkurrent, McDonalds, innsett at virksomheten deres kan 
føre til alvorlig miljøskade. McDonalds har innført globale retningslinjer som skal sikre dem mot 
avskoging. McDonalds er ikke i mål, men i motsetning til Burger King forsøker de å gjøre noe med 
problemet. De har god dialog med sivilsamfunnsorganisasjoner generelt, og samarbeider med 
organisasjoner om å forhindre avskoging i verdikjedene sine.  
 
Hvem er Burger King i Norge 
 
I Norge, Sverige og Danmark er det Umoe Restaurants som har franchiserettighetene til alle de 223 
Burger King-restaurantene. Burger King i Norge har på flere områder strengere miljøkrav enn 
burgerkjeden har på globalt nivå, selv om de ennå ikke kan garantere at maten er helt avskogingsfri. 
Umoe Restaurants er like fullt en del av en global merkevare som ikke bryr seg om at de kan bidra til 
massiv regnskogsødeleggelse. 
 
Umoe Restaurants kan spille en viktig rolle 
 
Til tross for at Regnskogfondet og andre organisasjoner lenge har krevd at Burger King internasjonalt 
tar ansvar, har burgergiganten ignorert oss. Nå haster det å sikre at Burger King internasjonalt 
garanterer at maten de serverer over hele verden ikke bidrar til å ødelegge regnskogen.  
 
Etter dialog med Regnskogfondet, har Umoe Restaurants nå lovet at de vil sørge for at deres 
restauranter ikke bidrar til avskoging gjennom å lage en null-avskogingspolicy, inkludert å redusere 
forbruket av råvarer som bidrar til økt press på regnskogen. I tillegg lover de å arbeide for at Burger 
King internasjonalt får på plass en tilsvarende policy. Dette er svært bra, og et viktig skritt i riktig 
retning!  
 
Burger Kings enorme størrelse er i dag en stor trussel mot regnskogen. Men den samme tyngden kan 
burgerkjeden faktisk bruke til å redde regnskog:  
 
Hvis Burger King stiller krav om at deres globale virksomhet ikke skal bidra til avskoging, og samtidig 
iverksetter et arbeid for å rydde opp i verdikjedene sine, vil selskapet kunne presse produsenter og 
leverandører av kjøtt, soya og palmeolje til å rydde opp og stoppe den ukontrollerte avskogingen 
som nå pågår. 


