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Svensk Dagligvaruhandels syn på en mer hållbar palmoljeproduktion 

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit ett gemensamt beslut om insatser för 
att stödja en mer hållbar palmoljeproduktion; 
 

1. Som medlemmar i RSPO1 ska Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag aktivt, 
med stöd av relevanta aktörer, påverka utvecklandet och uppföljningen av RSPO:s 
kriterier. Medlemsföretagen ska aktivt stötta de existerande och kommande 
initiativen från RSPO som tar särskild hänsyn till miljö och klimat, exempelvis RSPO 
Next.   

2. Medlemsföretagen har som mål att stötta produktionen av hållbart producerad 
palmolja. Detta görs genom att ställa krav på den palmolja och ingredienser från 
palmoljeväxten som används i och till de egna märkesvarorna (EMV).  

I. Den volym palmolja som används i och till egna märkesvaror ska minst 
vara täckt av Green Palm certificates eller RSPO krediter (Roundtable on 
Sustainable Palm oil credits). Det betyder att de pengar man har köpt 
certifikat/krediter för, går till de odlare som producerar RSPO certifierad 
palmolja. 

II. I livsmedel ska lägst 90 % av palmoljan och ingredienser från 
palmoljeväxten till de egna märkesvarorna (EMV) vara certifierad och 
fysiskt spårbar (segregerad) senast 2020. Resterande volym ska följa det 
så kallade massbalansflödet.  
För icke-livsmedel arbetar vi mot fysiskt spårbar palmolja och genom 
SISPO (Swedish Initiative on Sustainable Palm Oil in Cosmetics and 
Detergents). 
 

Respektive medlemsföretag ansvarar för uppföljning och redovisning 
 

3. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag kommer även att påverka leverantörer 
av andra varumärken att sträva mot samma mål. 

 
Bakgrunden till beslutet är att palmolja idag står för 65 % av världsmarknadens behov av 
vegetabilisk olja. Palmolja förekommer idag i många livsmedel och produkter t ex kex, 
glass, nudlar, tvål, ljus och rengöringsmedel. Palmolja är också vanligt i biodrivmedel. 
Oljepalmer bidrar till ekonomisk utveckling och är en viktig produkt för många människor. 
Efterfrågan på vegetabiliska oljor ökar stadigt så plantering av oljepalmer sker därför i allt 
snabbare takt. Detta bidrar till fördelar som ekonomisk utveckling och flera arbetstillfällen 
men samtidigt förstörs tropisk regnskog och dess biologiska mångfald, som är viktig för 

                                                        
1 RSPO är en icke vinstdrivande organisation vars mål är en mer hållbar palmoljeproduktion. 
Medlemmarna utgörs av bland annat odlare, förädlare och miljöorganisationer. En palmoljeplantage kan 
certifieras enligt RSPO:s kriterier vilket innebär krav på markanvändning och andra miljö- och sociala 
aspekter. 
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klimatpåverkan. Genom insatser presenterade ovan bidrar Svensk Dagligvaruhandels 
medlemsföretag till att palmoljeproduktionen blir mer hållbar.  


