Oslo, 1. desember 2017
Høringsinnspill fra Regnskogfondet
Regnskogfondet takker for muligheten til å delta i høring om Nordisk Miljømerking sine
reviderte krav til rengjøringsmidler.
Det er positivt at det innføres et nytt krav til bærekraftig produserte råvarer, spesielt palmeolje.
Som Nordisk Miljømerking selv beskriver i sitt bakgrunnsnotat, knyttes palmeoljeproduksjon til
store ødeleggelser i form av ødeleggelse av regnskog og torvmyr, med tap av biologisk mangfold
og enorme klimagassutslipp som resultat. Industrien knyttes også til menneskerettighetsbrudd,
blant annet i form av landran fra lokalsamfunn og utnyttelse av arbeidsstokken. Heldigvis har
press fra forbrukere, investorer og innkjøpere ført til at bransjen i dag er i ferd med å endre seg til
det bedre. Mange palmeoljeselskaper har påtatt seg forpliktelser om å unngå avskoging i sine
operasjoner og leverandørkjeder. Uavhengige evalueringer viser dessverre at det er lang vei igjen
å gå. Ingen selskaper oppfyller sine forpliktelser fullt ut, og mange gjør svært små framskritt. Det
er derfor svært viktig å opprettholde presset på palmeoljeindustrien og fortsatt kreve
kontinuerlige forbedringer.
Regnskogfondet mener at følgende krav bør gjelde for Svanemerking:
·
·

Det skal kunne dokumenteres at det ikke er brukt noen råvarer som har bidratt til
avskoging.
Leverandører av råvarer med avskogingsrisiko skal forplikte seg til at hele deres
produksjons- og leverandørkjede skal være avskogingsfri.

Regnskogfondet er enig med Nordisk Miljømerking i at RSPO-standarden ikke er god nok til å
garantere at sertifisert palmeolje ikke knyttes til avskoging eller menneskerettighetsbrudd.
Kriteriene er for svake og kontrollmekanismene er ikke gode nok. RSPO-sertifisering kan være
et av flere verktøy som kan brukes for å redusere risikoen for tropisk avskoging i
leverandørkjedene, men det er langt fra godt nok alene.
Regnskogfondet mener derfor at det foreslåtte kravet («O4: Certifierade råvaror från oljepalmer»)
om å bruke sertifisert palmeolje fra RSPO-kategoriene Mass Balance (MB), segregert og Identity
Preserved (IP) er for svakt, fordi RSPO-sertifisering alene ikke garanterer at oljen er
avskogingsfri. MB er blanding av sertifisert og ikke-sertifisert olje, og bør dermed være helt
uaktuell. Dokumentert bruk av segregert eller IP palmeolje bør kunne godkjennes som delvis
dokumentasjon av at kravene ovenfor er oppfylt, men bare såfremt det legges frem
tilleggsdokumentasjon på at leverandørkjeden er helt avskogingsfri og kommer fra produsenter
som har forpliktet seg til å unngå avskoging i alle deres aktiviteter. Et alternativ er å kjøpe fra
leverandører som er medlemmer av Palm Oil Innovation Group (POIG), som bruker RSPOs

sertifiseringssystem men har forpliktet seg til standarder som overgår RSPOs minstestandarder
og garanterer at palmeoljen er fri for avskoging og menneskerettighetsbrudd.
Vi er klar over at det er utfordrende å få tak i dokumentert avskogingsfri palmeolje i dag. Vi vet
også at flere store aktører jobber seriøst med dette feltet og vil kunne klare å oppfylle kriteriene
vi foreslår. For at Svanemerket skal fungere som et kvalitetsmerke som motiverer bedriftene til å
ta miljøvennlige valg og som forbrukerne skal kunne stole på at kun gis til de beste i klassen, er
det viktig at det ikke settes for lave krav.
Regnskogfondet har følgende anbefalinger til produsenter av rengjøringsmidler:
·
·
·
·
·
·

Vedta en selskapspolicy og handlingsplan for å rense leverandørkjeden for produkter
knyttet til avskoging
Reduser bruken av palmeolje der det er mulig
Bruk kun leverandører som kan bevise at hele deres produksjon er avskogingsfri
Unngå bruk av RSPO Credits-sertifikater
Krev sporing av palmeolje til opprinnelse, først til mølle og så til plantasje
Ekskluder leverandører som fortsetter å ødelegge skog
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