
Q&A: 
POTENTIELLE SPØRGSMÅL TIL  
ERKLÆRINGER OM CSR-FORHOLD

Hvad er CITES?
CITES er en international konvention (Washingtonkonventionen) til kontrol 
af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter. Det sker gennem 
overvågning og regulering af den internationale handel. Målet med CITES er at 
tillade en bæredygtig handel dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af 
vilde dyr og planter, end de kan bære.

Hvor kan jeg få oplysninger om CITES?
 Omkring 33.000 dyre- og plantearter er omfattet af CITES. Konventionen 
fastsætter forskellige grader af beskyttelse af disse dyr og planter afhængig af 
deres biologiske status og hvilken indflydelse handel kan få på denne status. 
På Miljøstyrelsens hjemmeside er der link til CITES-databasen.

Hvad er børnearbejde?
I FN kalder man alle mennesker under 18 år for børn. Det er børnearbejde, 
hvis børn under 18 år har et arbejde, som skader deres sundhed og udvikling. 
Det er også børnearbejde, hvis børn arbejder så meget, at de ikke kan følge 
den almindelige undervisning i skolen. I nogle lande kan unge under 18 år 
godt have et arbejde ligesom en voksen. Men arbejdet må ikke være skadeligt 
for deres helbred eller forhindre skolegang.

Hvad er tvangsarbejde?
Jf. ILO-konventionen defineres tvangsarbejde således: ”Ethvert arbejde eller 
enhver bistandsydelse, der kræves af en person under trussel om en hvilken 
som helst straf, og til hvilket den pågældende person ikke har tilbudt sig frivil-
ligt.”.

Hvad er naturskov?
Naturskov tager udgangspunkt i en vægtning mellem fem forhold: skovens 
grad af uberørthed i fortiden, træernes genetiske opbygning, skovens struktur, 
skovens foryngelse (selvsåning kontra plantning) og graden af uberørthed 
i fremtiden. I Danmark er Naturskov defineret som skov, hvor alle træer er 
selvsåede.



Hvad er følsomt område?
Følsomme områder omfatter nationalparker og andre beskyttede områder, 
der er identificeret af national eller international ret og andre følsomme 
steder af international, national eller regional betydning, såsom vådområder, 
skove med høj biodiversitet, arkæologiske eller kulturelle områder, og områ-
der der har betydning for oprindelige folk eller sårbare grupper.

Hvor kan jeg få oplysninger om områder, der er vigtige for indfødte folk?
Flere oplysninger om oprindelige folk og om i hvilke områder der findes op-
rindelige folk kan findes på IWGIAs (International Work Group for Indigenous 
Affairs) hjemmeside, www.iwgia.org

Hvad menes med ”tæt befolket område”?
Et tæt befolket område er et område, hvor der bor relativt mange mennesker 
i sammenligning med et tilsvarende område. 

Er der yderligere spørgsmål til CSR forhold i erklæringen er man velkommen til at 

rette henvendelse til CSR afdelingen.


