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Coop Danmark
Coop er Danmarks største detailvirksomhed.

Coop Danmark driver butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen,
Irma, fakta, fakta Q, Coop.dk og Irma.dk

I alt har Coop ca. 38.000 medarbejdere, heraf cirka 1000 på hovedkontoret.

Coops ejerskabsstruktur

•

Coops historie strækker sig tilbage til slutningen af 1800-tallets andelsforeninger.

•

I 2013 skiftede FDB navn til Coop amba.

•

Coop amba er ejet af 1,4 millioner medlemmer.
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Private Label

Änglamark er økologiske,
miljø- eller allergivenlige
produkter af høj kvalitet.
Coop-mærket står for
dagligvarer af høj kvalitet,
der giver ”value for
money”.
X-tra er Coops
lavprisserie, der tilbyder
kunderne gode produkter
til discountpriser.
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Coops vare og kvalitetskrav

•

For vores egne varer stiller
vi særlige krav til kvalitet, miljø, etik
og fødevaresikkerhed.

•

Dækker alle egne varemærker.

•

Udvikling af kvalitetskrav:
– Forsigtighedsprincippet
– Input fra myndigheder
– Input fra NGO’er
– SCCS opinions
– Når lovgivningen er langsom

Kemikalieindsatser
PVC og ftalater

•

Coop har et forbud med PVC og ftlater i EVM.

•

Forbuddet er svært at kontrollere og overholde.

•

Nogle produkter kan på nuværende tidspunkt ikke
fås uden PVC.

•

Særlig udfordring på mærkevarer.
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Kemikalieindsatser
Fluorkemikalier i nonfood

•

Forbud mod alle fluorforbindelser i nonfood.

•

Udendørs tøj, sko og tasker.

•

Tester al tekstil.

•

Alle boligtekstiler er Økotex certificerede.

Kemikalieindsatser
Triclosan
•

Coop forbød triclosan i 2005 – også i
mærkevarer.

•

Dog med Colgate Total som undtagelse 
særlig mærkning.

•

Tilbagevendende medieopmærksomhed.

•

På vej mod 100 % triclosanfri butikker!
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Kemikalieindsatser
Bekæmpelsesmidler
•

Ukrudtsmidler blev fjernet helt fra
Coops butikker i marts 2014.

•

Indsatsen mod bekæmpelsesmidler og
udfasningen startede tilbage i 2006.

•

I 2011 forbød Coop de koncentrerede
sprøjtemidler i butikkerne – og solgte i
en periode kun færdigblandede
produkter.

•

 Udfasning af midler om skadedyr.

Kemikalieindsatser
Fluorstoffer i fødevareemballager
•

Coop har vedtaget et forbud mod
fluorerede stoffer i FKM.

•

Udfaset fra madpapir, bagepapir og
muffinforme.

•

Udfasning i emballager i gang.

•

Micro popcorn særlig case.

•

Vi arbejder på et nordisk forbud.

•

Næste step er totalt forbud.
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Kemikalieindsatser
Klor og kvaternære ammoniumforbindelser

•

Unødvendige i en normal husholdning.

•

Klorholdige produkter: forbud i Irma siden 1996.

•

Coop har et ønske om at sætte ind overfor denne
gruppe af stoffer – herunder nedsætte og
minimere forbruget.

•

Information samt gode alternativer skal bane
vejen.

Kemikalieindsatser
Vaske- og skyllemidler
•

Vaske- og skyllemidler indeholder miljøbelastende stoffer.

•

Derfor vil Coop til stadighed have fokus på at udfase de mest miljøskadelige stoffer
og fremme salget af miljømærkede vaskemidler.
– Optisk hvidt, EDTA/NTA og fosfater.

•

Irma sælger ikke skyllemiddel.

•

Information til kunderne.
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Miljømærkede produkter

•

Som et led i udfasningen af diverse kemikalier er det oplagt at have fokus på at
øge salget af svanemærkede produkter.

•

Coop kan tilbyde Änglamark og Minirisk.

•

Mål om flere miljømærkede produkter i vores
egne varemærker.

Forbrugeradfærd, uddannelse og nudging

•

Forbrugeradfærd. Hvad ved vi?

•

Vi arbejder med at uddanne vores
personale, således at de kan vejlede
kunderne til at tage gode valg.

•

Nudging eksperimenter relateret til
sundhed, økologi og dyrevelfærd.

•

Indsatser og information I relation til
kemikalier.
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Afsluttende kommentarer

•

Qua Coops ejerskabsstruktur har Coop en tradition for at tage ansvar.
– Herunder for brugen af kemikalier.

•

Det står bl.a. i Coops vedtægter, at Coop skal tage hensyn til en bæredygtig
samfundsudvikling.

•

Coop går forrest i mange henseender – især når det kommer til kemikalieområdet.

•

Kemikalieindsatsen får et særligt fokus i 2015-2017.

SPØRGSMÅL?
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