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Palmeolje brukes i en rekke norske matvarer. Vet norske matvareprodusenter hvor 

palmeoljen de kjøper kommer fra, og hvordan forsikrer de seg om at palmeoljen er 

produsert på en bærekraftig måte? 

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en palmeoljeundersøkelse som Grønn 

Hverdag og Regnskogfondet har sendt til 42 norske matvareprodusenter. Svarene er 

anonymisert. 

Under halvparten av de norske matvareprodusentene vet hvilke land palmeoljen de 

bruker kommer fra, og ingen av dem kan eller vil navngi områder eller plantasjer. 

Det er ikke så rart at matvareprodusentene ikke vet hvor palmeoljen kommer fra. På 

veien fra plantasjene til butikken blir palmeolje fra ulike opprinnelsessteder blandet 

mange ganger underveis, og det er i praksis umulig å spore den tilbake til plantasjen 

hvor den er produsert. Flere av bedriftene oppgir at de har etterspurt informasjon om 

opprinnelsessted fra palmeoljeleverandørene sine, men at de har fått til svar at det ikke 

er mulig å oppdrive. 

Dersom matvareprodusentene ikke kan få vite hvor palmeoljen de kjøper kommer 

fra, er det også umulig for dem å undersøke om den produseres på en måte som tar 

tilfredsstillende hensyn til miljø og lokalsamfunn. 

Det er godt dokumentert at mange palmeoljeplantasjer ødelegger regnskog og 

forårsaker store sosiale konflikter, men mangelen på sporbarhet gjør det umulig å 

undersøke om palmeoljen fra slike plantasjer benyttes i norske matvarer. Dessverre 

er det svært sannsynlig at mye av palmeoljen som brukes i Norge kommer fra 

regnskogødeleggende plantasjer, uten at matvareprodusentene er klar over det. 

Norske bedrifter har et stort ansvar for å forsikre seg om at de ikke bidrar til å ødelegge 

regnskog gjennom kjøp av palmeolje. 

Norske matvareprodusenter må kreve sporbarhet. De må få vite hvilke plantasjer de 

handler fra og forsikre seg om at de ikke ødelegger regnskog.

Rapporten handler om hvor palmeoljen produseres og hvilke land, selskap og plantasjer 

norske matvareprodusenter kjøper den fra. Et kapittel beskriver RSPO, verdens mest 

kjente sertifiseringsordning for palmeolje, og hvilke muligheter og utfordringer som er 

knyttet til ordningen. 

I siste kapittel står Regnskogfondets og Grønn Hverdags anbefalinger til 

norske bedrifter. Kort oppsummert mener vi at norske bedrifter bør redusere 

palmeoljeforbruket der det er mulig, og at de bedriftene som fortsetter å bruke 

palmeolje må stille mye strengere krav til sine leverandører. 

I vedleggene står det hvordan palmeoljeundersøkelsen er gjennomført, samt 

spørreskjema og oversikt over hvilke bedrifter som har deltatt.

Hvor kommer palmeoljen fra?
Norske matvareprodusenters umulige oppgave
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1  Palmeolje og norsk forbruk

Palmeolje er en vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmetreet (Elaeis guineensis). 

Den er verdens billigste og mest brukte matolje. Det globale forbruket av palmeolje 

er fordoblet siden år 2000 og dersom det fortsetter i samme tempo vil vi se en ny 

dobling i løpet av få år. 

Palmeolje kan i teorien produseres på en miljøvennlig måte, og er derfor ikke 

nødvendigvis et problem for regnskogen i seg selv. Det er måten palmeoljeindustrien 

drives på i dag som er kritikkverdig. Årlig hugges og brennes enorme områder 

med regnskog for å plante oljepalmer. Indonesia og Malaysia er verdens største 

palmeoljeprodusenter, og etableringen  av palmeoljeplantasjer er i dag den viktigste 

drivkraften bak avskoging i disse to landene. Myndighetene deler rundhåndet ut 

konsesjoner til oljepalmeselskapene, svært ofte i konflikt med lokalsamfunnenes 

interesser. Palmeoljeindustrien ekspanderer også i andre regnskogsland som Brasil, 

Papua Ny Guinea, Kongo, Ecuador og Paraguay. 

For norske forbrukere har det tidligere vært tilnærmet umulig å vite om matvarer 

de kjøper i butikken inneholder palmeolje. Det har hittil ikke vært lovpålagt å oppgi 

palmeolje i innholdsdeklarasjonen, og oljen kamufleres ofte under samlebetegnelsen 

vegetabilsk olje. Regnskogfondet og Grønn Hverdag har derfor kartlagt forbruket av 

palmeolje blant matvareaktører på det norske markedet. Formålet er å sette fokus 

på palmeolje som miljøproblem. Vi ønsker å bidra til at palmeoljeforbruket i norsk 

mat reduseres, og til at norske bedrifter som fortsetter å bruke palmeolje stiller større 

miljøkrav til palmeoljeindustrien.

I løpet av 2012 har flere norske matvareprodusenter redusert sitt palmeoljeforbruk, 

og noen har kuttet ut palmeolje fullstendig. Våre målinger viser at det totale 

forbruket av palmeolje i norske dagligvarer nå er redusert med to tredjedeler. Mens 

forbruket av palmeolje i norsk mat for ett år siden lå på ca. 15 000 tonn årlig, har åtte 

produsenter nå redusert forbruket sitt med 9591 tonn. 

Denne rapporten bygger på svarene vi har fått fra produsentene i forbindelse 

med vårt arbeid, og det er verdt å presisere at noen av dem har endret sitt 

palmeoljeforbruk og sin innkjøpspraksis etter at svarene ble innsendt. Det er en av 

grunnene til at vi  har anonymisert all informasjon fra bedriftene. Svarene er likevel 

illustrerende for kunnskapsnivået om palmeolje i norske bedrifter.

Regnskogfondet og Grønn Hverdag vil takke matvareprodusentene som har tatt 

palmeoljeproblemet på alvor og funnet alternativer. Samtidig må alle bedrifter som 

fortsetter å bruke palmeolje stille strengere krav til leverandørene. For å unngå å 

bidra til regnskogsødeleggelser, er det nødvendig å kreve sporbarhet og bevis for at 

palmeoljen er produsert på en bærekraftig måte. For mer om dette, se blant annet 

våre anbefalinger i kapittel 5.  



Palmeoljen truer orangutangen

Orangutangen kan være utryddet innen få år hvis nedhuggingen av 

regnskogen i Indonesia fortsetter i samme tempo som i dag. 

Orangutangen lever kun i regnskogene i Malaysia og Indonesia. Disse 

skogene forsvinner i et rasende tempo fordi hogstselskaper gjør 

dyrebar regnskog om til palmeoljeplantasjer. Palmeoljeindustrien i 

disse landene produserer rundt 85 % av verdens palmeolje. 

I tillegg til den konstante trusselen fra voksende oljepalmeplantasjer, 

er orangutangen truet fra et økende antall skogbranner og annen 

tømmerhogst. Dette fører til at dagens 50 000 orangutanger på 

Borneo får et stadig mindre område å leve på.   

Overslag går ut på at det hver dag utryddes 137 arter bare fra tropiske 

områder. Det vil si 50 000 arter hvert år. 

foto: Thomas Marent 5
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2  Hvor produseres palmeoljen?

Oljepalmen har sin opprinnelse i Afrika. I dag kommer imidlertid nesten all 

palmeoljen på det globale markedet fra plantasjer i Indonesia og Malaysia. I 1848 

brakte nederlandske koloniherrer oljepalmen til Indonesia. I 1910 ble den introdusert 

i Malaysia av skotten William Sime og engelskmannen Henry Darby. Siden den gang 

har oljepalmeplantasjene vokst. 

I dag er Indonesia og Malaysia de landene i verden som produserer og eksporterer 

mest palmeolje. Ca. 85 % av palmeoljen på det globale markedet kommer derfra. 

Som et svar på det økende globale forbruket har Indonesia satt seg som mål å øke 

sin årlige palmeoljeproduksjon svært mye. Palmeoljeproduksjonen i Indonesia ble 

fordoblet fra 2002 til 2008, og det er planlagt en ny fordobling fra 2008 til 2020.  
(http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=id&commodity=palm-oil&graph=production)

Den stadig økende etterspørselen etter palmeolje gjør at palmeoljeindustrien 

ekspanderer svært mye, ikke bare i Sørøst-Asia. Oljepalmene som palmeoljen 

utvinnes fra kan bare vokse i tropiske land, derfor er dette en stor trussel mot 

regnskogen. Produksjonen utenfor Malaysia og Indonesia økte fra 3,2 millioner tonn 

i 1995 til 6.9 millioner tonn i 2010 (ISTA Mielke 2010). Foreløpig er produksjonen 

utenfor Indonesia og Malaysia begrenset, men både antall land og mengde palmeolje 

som produseres er økende. Thailand, Papua Ny-Guinea, Colombia, Ecuador, 

Honduras, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Ghana og Nigeria er blant de tropiske 

landene som produserer palmeolje. I mange av disse landene er det indonesiske, 

malaysiske og multinasjonale selskaper som står bak palmeoljeproduksjonen. 

Regnskogfondet og Grønn Hverdag har undersøkt om norske matvareprodusenter 

vet hvor palmeoljen de bruker er produsert. Undersøkelsen vår viser at norske 

Figur 1: Verdens største palmeoljeprodusenter



7

matvareprodusenter i all hovedsak kjøper palmeoljen via andre europeiske land. Men 

hvilke land og hva slags plantasjer kommer palmeoljen i norske matvarer egentlig 

fra? 

Regnskogfondet og Grønn Hverdag har spurt de norske matvareprodusentene 

om de vet hvilken plantasje eller område palmeoljen de bruker kommer fra. Bare 

halvparten av bedriftene kan navngi opprinnelsesland, mens ingen av dem kan eller 

vil navngi en eneste plantasje. 

Mangelen på sporbarhet og transparens i palmeoljeindustrien er et stort 

problem. Uten å vite hvor palmeoljen de bruker kommer fra, kan ikke norske 

matvareprodusenter forsikre seg mot å bidra til regnskogødeleggelse og sosiale 

konflikter i opprinnelseslandene. 

2.1 Vet ikke hvilke land palmeoljen kommer fra

Under halvparten av de norske matvareprodusentene kan svare på hvilke land 

palmeoljen de bruker kommer fra. En av bedriftene svarer spøkefullt at «palmeoljen 

vi bruker kommer fra Sverige». Selskapet de kjøper palmeolje fra er nemlig svensk. 

Andre svarer at palmeoljen kommer via Nederland. 

Figur 2: Spørreundersøkelse om palmeolje til norske bedrifter 

Vet dere hvilke land palmeoljen dere kjøper kommer fra?

•  Halvparten av de norske matvareprodusentene vet ikke hvilke land palmeoljen  

 de bruker kommer fra (18 av 35).  

•  11 matvareprodusenter svarer at de bruker palmeolje fra både Indonesia  

 og Malaysia.

•  4 matvareprodusenter svarer kun Malaysia. 

•  To bedrifter navngir: Colombia, Thailand, Ghana

•  En bedrift navngir: Singapore, Brasil, Mexico

2.2 Vet ikke hvilke plantasjer palmeoljen kommer fra

Ingen av bedriftene kan eller vil oppgi hvilke konkrete plantasjer de kjøper fra. 

En av matvareprodusentene i undersøkelsen mener å ha full kontroll over hele 

leverandørkjeden, og at de ikke bruker noe mellomledd. Dette selskapet vil imidlertid 

ikke gi eksempler på hvilke områder eller plantasjer palmeoljen de bruker kommer 

fra, noe som gjør det umulig å verifisere informasjonen og vurdere om produksjonen 

er bærekraftig. 
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Figur 3: Spørreundersøkelse om palmeolje til norske bedrifter

Vet dere hvem produsenten er, og hvor i opprinnelseslandet palmeoljen er 
produsert? (plantasje, sted eller lignende)

•  Ingen av matvareprodusentene oppgir nøyaktig hvor palmeoljen de bruker  

 kommer fra.

• Ingen av matvareprodusentene navngir en eneste plantasje eller stedsnavn. 

• Tre av matvareprodusentene hevder at de til en hver tid kan få svar på dette  

 ved å spørre sin leverandør.  

2.3 Hvorfor vet de ikke hvor palmeoljen kommer fra?

Ingen av de norske matvareprodusentene er sikre på hvor palmeoljen de bruker 

kommer fra. Dette skyldes at palmeoljens vei fra opprinnelseslandene til Europa er 

kronglete. 

Slik ser en vanlig forsyningskjede se ut:

1.  Oljepalmer dyrkes på plantasjer. Oljepalmefruktene hentes med lastebiler.   

 Lastebilene kjører oljepalmefruktene til et raffineri. Fruktene fra utallige plantasjer  

 blandes, de behandles ikke separat. 

2.  På raffineriet utvinnes palmeolje fra oljepalmefruktene. Palmeolje fra sertifiserte  

 og ikke-sertifiserte plantasjer blandes. 

3.  Palmeoljen lagres i store tanker.

4.  Palmeoljen fraktes til havnen og om bord i skip som frakter oljen til Europa, som  

 regel til Rotterdam. Her oppbevares den i tanker og blandes som regel igjen. 

5.  Fra Rotterdam blir palmeoljen som regel solgt til en forhandler av vegetabilsk  

 olje, som selger den videre til for eksempel en norsk matvareprodusent. 

Palmeolje fra ulike opprinnelsessteder blir med andre ord blandet mange ganger 

underveis, og det er i praksis umulig å spore den tilbake til plantasjen hvor den er 

produsert. 

2.4 Stoler på leverandørene

Undersøkelsen viser at de fleste matvareprodusentene stoler fullt og helt på sine 

leverandører, og besitter mangelfull eller ingen kunnskap om opprinnelsen til 

palmeoljen. Flere svarer at de kan få vite fra leverandøren hvilke plantasjer de får 

palmeoljen fra. Regnskogfondet og Grønn Hverdag tviler på at dette er informasjon 

de faktisk kan få. Vi har bedt noen av bedriftene om å teste dette i praksis og be sine 

leverandører om informasjon om opprinnelsessted. Ingen av bedriftene har klart å 

oppdrive disse opplysningene, og flere av dem har uttrykt skuffelse og frustrasjon 

over at leverandørene ikke kan tilby dem denne typen informasjon.    
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Fire matvareprodusenter utmerker seg 

positivt ved at de har et aktivt forhold til 

palmeoljeproblematikken og regelmessig 

kontakt med sine leverandører:

2.5 Hvem er leverandørene?

Den globale palmeoljeindustrien 

domineres av noen få store aktører. 

Det er disse som har ansvar for at 

norske matvareprodusenter ikke 

kan få informasjon om palmeoljens 

opprinnelse. Wilmar, Cargill, ADM, 

IOI og Aarhus Karlshamn er blant 

de aller største aktørene. Alle 

disse har fått kritikk fra miljø- og 

menneskerettsorganisasjoner for å eie 

eller kjøpe fra plantasjer som er involvert 

i regnskogødeleggelse eller sosiale 

konflikter. 

Aarhus Karlshamn (AAK) er en av 

Europas største forhandlere av 

vegetabilsk olje. AAK har hovedkontor 

i Malmø, Sverige. Mesteparten av 

palmeoljen selskapet selger kommer 

fra Malaysia og Indonesia, men også 

andre land er representert. Selskapet 

har produksjonsfasiliteter i Nederland, 

Danmark, Mexico, Storbritannia, 

Uruguay, USA og Sverige. AAK var 

en av initiativtakerne til RSPO og 

sertifiseringsordningens Green Palm-

sertifkater. AAK er medlem av RSPO. 

(kilde: www.aak.com)

Palmeolje truer klimaet

Verdens skoger rommer til sammen 

mye mer karbon enn det som finnes i 

atmosfæren. Når regnskogen raseres 

frigjøres det enorme mengder med 

CO2. Ca. 15-17 prosent av verdens 

klimagassutslipp skyldes avskoging i 

tropiske skoger. 

Indonesia er i dag et av landene i 

verden hvor regnskogen ødelegges 

raskest. Klimagassutslippene fra 

skogødeleggelsen gjør Indonesia til 

verdens tredje største utslippsnasjon. 

Hvert år avskoges enorme 

regnskogsområder i Indonesia 

og Malaysia for å gi plass til 

palmeoljeplantasjer. I motsetning til 

regnskogene har plantasjene begrenset 

levetid. Oljepalmeplanter tærer hardt på 

jorda og har kraftige rotsystemer. Etter 

omtrent 25 år blir ofte plantasjeområdet 

forlatt og det er rimeligere og mer 

lukrativt å hogge nye områder enn å 

restaurere og gjenplante de områdene 

som allerede er dyrket. Plantasjene 

øker i tillegg risikoen for skogbranner 

dramatisk og naturens motstandskraft 

mot ekstremvær reduseres betraktelig. 

Ved å redusere det globale forbruket 

av palmeolje vil man kunne bremse 

avskogingen og bidrar til lavere utslipp av 

klimagasser. 

Figur 4: Spørreundersøkelse om palmeolje til norske bedrifter 

«Vi har jevnlige møter med leverandøren for å gjennomgå 

opplegget for produksjon av palmeoljen. Vi vet at de 

stiller krav til underleverandørene og at de foretar egne 

revisjoner. Alle underleverandører de benytter skal være 

RSPO. All dokumentasjon vedrørende underleverandører, 

sporbarhet og plantasjer foreligger hos leverandøren».



Cargill er en av de største bedriftene i verden. Det amerikanske selskapet eier en 

rekke plantasjer og raffinerier. Cargill jobber i over 65 land og gjør palmeoljerelaterte 

forretninger i blant annet Indonesia, Malaysia, Papua Ny-Guinea, Europa, Australia, 

India, Russland og USA. Cargill er medlem av RSPO. (kilde: www.cargill.com og 

Greenpeace-rapporten «Cooking the Climate»). 

ADM er et annet amerikansk gigantselskap. ADM har sitt hovedkontor i Illinois, men 

jobber i over 75 land på seks kontinenter. Selskapet produserer og forhandler blant 

annet mais, soya, palmeolje, kakao, biodrivstoff og dyrefor. ADM er medlem av RSPO. 

(kilde: www.adm.com)

Wilmar er et av Asias største selskaper og har hovedkontor i Singapore. Wilmar 

jobber i over 20 land, har over 300 plantasjer og produserer blant annet palmeolje, 

biodrivstoff og gjødsel. ADM og malaysiske Kuok Group er de største aksjonærene i 

selskapet. Wilmar er medlem av RSPO. (kilde: www.wilmarinternational.com)

IOI-gruppen er malaysisk og består av over 300 selskaper. Palmeoljeproduksjon, 

eiendom og investeringer er hovedsatsningene. IOI eier både plantasjer og 

raffinerier, først og fremst i Malaysia men også i andre land. Loders Croklaan er en 

av Europas største forhandlere av vegetabilsk olje, og ble kjøpt opp av IOI i 2002. IOI 

har over 30.000 ansatte i 15 land. IOI er medlem av RSPO. (kilde: www.croklaan.com)

Det er gitt ut en rekke rapporter der disse selskapene mottar kraftig kritikk. Her er 

noen få av dem: 

«Cooking the Climate» – Greenpeace (2007): Om IOI, Wilmar, ADM osv.
 http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/cooking-the-climate-full/

«Burning up Borneo» - Greenpeace: Om IOI, Wilmar, ADM osv. 
http://www.greenpeace.org/international/PageFiles/24549/how-unilever-palm-oil-supplier.pdf

«Too Green To Be True (2010)» – Milieudefensies rapport om IOI-gruppen.
http://www.foeeurope.org/publications/2010/Too_Green_to_be_True0310.pdf
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Figur 5: Spørreundersøkelse om palmeolje til norske bedrifter

Hvilke leverandører kjøper dere palmeolje fra?

• Halvparten av matvareprodusentene kjøper palmeolje fra blant annet Aarhus  

 Karlshamn (17 av 35).  Ti av dem kjøper utelukkende fra Aarhus Karlshamn.

• Fem matvareprodusenter oppgir ADM som en av sine leverandører.

• Tre matvareprodusenter oppgir IOI Loders som en av sine leverandører.

• Disse blir navngitt av minst to matvareprodusenter: Wilmar, Cargill.

• Disse blir navngitt av minst én matvareprodusent: Sime Darby, Fuji Oils, Walter  

 Rau, Nataïs, Kievit Holland, DP Supply Holland, Oleo-Fats, Golden Jomalina, Lam  

 Soon og Hudson&Knight.

2.6 Kjøper ikke palmeoljen selv

En tredjedel av matvareprodusentene svarer at de ikke kjøper palmeoljen selv, og 

at de derfor mangler oversikt over hvor palmeoljen kommer fra. De har mange 

underleverandører som lager matvarer eller ingredienser for seg, og har mangelfull 

eller ingen oversikt over hvem disse kjøper palmeolje fra. 

10 av de 35 matvareprodusentene svarer at de kjøper ferdige produkter hvor 

palmeolje inngår som ingrediens, og bruker dette som en forklaring på at de 

ikke har informasjon om palmeoljens opprinnelse. Fettblandinger, margariner 

og bakehjelpemidler er noen av eksemplene som nevnes. Matvareprodusentene 

vet navnet på selskapene som har laget produktene, men ikke hvem disse kjøper 

palmeoljen fra.
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Figur 6:Spørreundersøkelse om palmeolje til norske bedrifter

«Vi kjøper ikke palmeolje selv, siden vi ikke har produksjon. Vi kjenner ikke til hvor 

våre leverandører kjøper palmeolje, siden dette oftest er konfidensiell informasjon.»

«Vi har ikke oversikt over hvilke leverandører våre produsenter benytter på 

palmeolje.» 
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3  Sertifisering av palmeolje

Ulovlig hogst av regnskog, blodige konflikter med urfolk og orangutangdrap. 

Kritikken mot palmeoljeprodusentene har haglet. Det har lenge vært et sterkt 

internasjonalt press på palmeoljeindustrien for å gjøre produksjonen mer 

bærekraftig. Som svar på kritikken tok palmeoljeindustrien i 2004 selv initiativ til å 

lage foreningen og sertifiseringsordningen RSPO. 

3.1 Hva er RSPO?

RSPO betyr Roundtable on Sustainable Palm Oil, og er en forening som både 

bedrifter og organisasjoner kan bli medlem i. Målet med RSPO er å legge til rette for 

bærekraftig produksjon av palmeolje. 

RSPO har 1088 medlemmer (november 2012). De fleste tilhører palmeoljeindustrien 

(produsenter, grossister osv.). På medlemslisten finnes også mange banker og 

investorer, samt noen få organisasjoner som WWF og Oxfam. Regnskogfondet og 

Grønn Hverdag er ikke medlemmer. 

Medlemmene i RSPO har sammen laget en sertifiseringsordning for palmeolje, 

som har samme navn (RSPO). Denne er per i dag verdens mest kjente 

sertifiseringsordning for palmeolje. Det finnes andre sertifiseringsordninger, men de 

er ikke av betydelig størrelse.

RSPO-sekretariatet holder til i Kuala Lumpur, Malaysia. Foreningen er medlemsbasert 

og behandler søknader fra nye bedrifter og organisasjoner som ønsker opptak. RSPO 

arrangerer jevnlig konferanser og andre møter for medlemmer, hvor blant annet 

kriteriene for sertifiseringsordningen RSPO lages og videreutvikles. 

Figur 7: Medlemmer RSPO

  Processors & Traders

  Consumer Goods Manufacturers

  Growers

  Retailers

  Environmental NGOs

  Banks and Investors

  Social NGOs

Membership by Stakeholder Group
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3.1.1 RSPOs prinsipper og kriterier

RSPO-medlemmene har blitt enige om åtte grunnleggende prinsipper og 39 

kriterier for bærekraftig produksjon av palmeolje. Palmeoljeselskapene kan søke 

om å få sertifisert enkeltplantasjer og raffinerier, og må gjennom en kontroll der det 

sjekkes at de oppfyller kravene. Det er for eksempel krav om at primærskog ikke 

skal hugges, at lokalbefolkningen skal være informert og ha gitt sitt samtykke til 

plantasjeetableringen osv. De gjeldende prinsippene og kriteriene ligger på RSPOs 

nettside, sammen med indikatorer og veiledning:
(http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/2%20en_RSPO%20Principles%20and%20Criteria%20

for%20Sustainable%20Palm%20Oil%20Production%20%282007%29.pdf)

Kriteriene skal revideres i 2013, og får kritikk for å være mangelfulle fra flere hold, 

både fra forskere, organisasjoner og bedrifter. Les mer RSPO-kriterienes mangler og 

svakheter under 3.2.

3.1.2 Medlemskap versus sertifisering

En bedrift som er medlem i RSPO kan få sertifisert palmeoljen som den produserer. 

Medlemskap og sertifisering er imidlertid to helt forskjellige ting og må ikke 

forveksles. Et RSPO-medlemskap bør ikke tillegges for stor betydning. Det er 

om selve palmeoljen er sertifisert eller ikke som betyr noe. Nesten alle RSPO-

medlemmer selger nemlig både sertifisert og ikke-sertifisert palmeolje. 

 

Hva vil det så si at palmeoljen er RSPO-sertifisert? Det kan bety flere ulike ting, 

ettersom det finnes ulike «grader» av sertifisering/sertifikater. Bedrifter som 

kjøper palmeolje tilbys flere muligheter. RSPO har nemlig etablert flere ulike 

forsyningskjeder for sertifisert palmeolje: 

• Identity Preserved (IP): Når palmeolje selges som Identity Preserved, betyr det at 

den sertifiserte palmeoljen holdes separert fra ikke-sertifisert palmeolje gjennom 

hele forsyningskjeden. I tillegg er den sporbar, slik at kjøperen kan få vite hvilke 

plantasjer palmeoljen kommer fra. I dag finnes det svært lite IP-palmeolje på 

markedet, faktisk så lite at RSPO ikke engang oppgir det i sine salgsstatistikker:   
(http://www.rspo.org/file/CSPO%20Uptake%20&%20Production%20-%20Charts-Sept2012(7).pdf)

• Segregated: Når palmeolje selges som «segregert», betyr det at sertifisert palmeolje 

holdes separert fra ikke-sertifisert palmeolje gjennom hele forsyningskjeden. Den 

kan kun mikses med annen sertifisert palmeolje. Bedrifter som kjøper segregert 

palmeolje kan derfor være sikre på at all palmeoljen de får faktisk er sertifisert, men 

den er ikke sporbar. Kjøperne kan altså ikke få vite hvor palmeoljen er produsert. 

I dag finnes det svært lite segregert palmeolje på markedet. RSPO oppgir ikke 

nøyaktig hvor mye segregert palmeolje som selges, men plasserer segregert 

sammen med mass balance i sine salgsstatistikker. 30 % av den RSPO-sertifiserte 

palmeoljen ble i 2008-2012 solgt som «mass balance/segregated». Mesteparten av 

de 30 % er sannsynligvis mass balance. (http://www.rspo.org/file/CSPO%20Uptake%20&%20

Production%20-%20Charts-Sept2012(7).pdf)
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• Mass Balance: Når palmeolje selges som Mass Balance, betyr det at kjøperen får  

en blanding av sertifisert og ikke-sertifisert palmeolje. Man kan imidlertid være 

sikker på at en bestemt andel/prosent av blandingen er sertifisert. Palmeoljen er 

ikke sporbar.

• Book&Claim (Green Palm): Dette er ikke sertifisert palmeolje, men en støtteordning 

til produksjon av sertifisert palmeolje. Når man kjøper palmeolje gjennom 

book&claim-systemet, vil det si at man betaler en viss sum (premium) per tonn 

palmeolje til en produsent/plantasje som lager RSPO-sertifisert palmeolje. Knyttet 

til hvert tonn palmeolje selges såkalte «Green Palm-sertifikater». Størrelsen på 

summen er markedsstyrt og varierer kraftig. En bedrift som kjøper palmeolje 

gjennom book&claim-systemet har ingen garanti for at palmeoljen den får faktisk 

er sertifisert; det er riktigere å si at bedriften «støtter produksjonen av RSPO-

sertifisert palmeolje». Book&Claim-systemet kalles også for Green Palm, oppkalt 

etter selskapet som administrerer ordningen. Green Palm eies av Aarhus Karlshamn 

som leverer palmeolje til over halvparten av de norske matvareprodusentene som 

har deltatt i undersøkelsen. 

Figur 8: Spørreundersøkelse om palmeolje til norske bedrifter

Cirka 14 % av palmeoljen som produseres for verdensmarkedet er RSPO-sertifisert 
(kilde: RSPO 2012 http://www.rspo.org/en/who_is_rspo). 

I 2008-2012 ble 70 % av den RSPO-sertifiserte palmeoljen solgt gjennom 

Book&Claim-systemet. 

Alle de norske matvareprodusentene som kjøper RSPO-sertifisert palmeolje svarer  

at de kjøper all palmeoljen eller mesteparten gjennom book&claim-systemet. 

Bare to av matvareprodusentene oppgir at en viss prosentandel av palmeoljen de 

kjøper er segregert. Ingen av matvareprodusentene oppgir at de kjøper identity 

preserved palmeolje.
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3.1.3 Kun segregert og identity preserved kan kalles sertifisert og bærekraftig

Det er et problem at mange bedrifter ser seg fornøyd med å kjøpe palmeolje 

gjennom book&claim-systemet. Når man handler palmeolje gjennom book&claim 

kan man ikke være sikker på at palmeoljen man får faktisk er sertifisert, og man 

kan heller ikke få vite hvilke plantasjer den kommer fra og om disse ødelegger 

regnskog. En av de viktigste årsakene til at så mange velger book&claim, er at det 

er mye billigere enn å kjøpe faktisk sertifisert palmeolje. En annen viktig årsak er 

at det foreløpig ikke finnes så mye segregert eller sporbar palmeolje på markedet. 

Etterspørselen etter sporbar palmeolje må økes, og det må være vilje til å betale.

I følge RSPO er ikke etterspørselen etter identity preserved og segregert 

palmeolje stor nok. Mange bedrifter har sett seg fornøyde med grønne sertifikater 

(book&claim-palmeolje) og sier utad at de bruker sertifisert palmeolje. Dette er 

ikke lenger lov. I 2011 endret derfor RSPO reglene for hva som er lov og ikke lov å 

kommunisere i forbindelse med kjøp av sertifisert palmeolje. 

RSPOs regelverk «RSPO Rules on Marked Communications and Claims” sier at en 

vare må inneholde segregert eller identity preserved palmeolje for at produsenten 

skal kunne si at produktet inneholder «sertifisert bærekraftig palmeolje». Dersom en 

vare inneholder palmeolje kjøpt gjennom mass balance eller book&claim-systemet  

har ikke produsenten lov til å si at den inneholder sertifisert bærekraftig palmeolje. 

Man skal i dette tilfelle kommunisere at produktet «bidrar til produksjonen av 

sertifisert bærekraftig palmeolje».

Figur 9: Regler for markedsføring av produkter med RSPO-palmeolje

Display rules overview

Label Options

S.C system
TM TAG Statement, URL

IP/SG CERTIFIED
“This product contains 

certified sustainable  
palm oil”

www.rspo.info

MB MIXED
Contributes to the 

production of certified 
sustainable palm oil.

www.rspo.info

B&C

Contributes to the 
production of certified 
sustainable palm oil.

www.rspo.info

Orange: mandatory
Green: optional
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Resultatene fra undersøkelsen tyder på at de nye reglene ikke er kommunisert godt 

nok til norske matvareprodusenter. Noen av matvareprodusentene i undersøkelsen 

skriver at de kun bruker sertifisert palmeolje til tross for at de ikke kjøper segregert 

palmeolje, kun book&claim og mass balance.

Figur 10: Spørreundersøkelse om palmeolje til norske bedrifter

Regnskogfondet og Grønn Hverdag har spurt flere av matvareprodusentene hva de 

mener med at de kun bruker sertifisert palmeolje. 

 «Hva legger dere i “sertifisert” palmeolje? Betyr det at dere kjøper sertifikater for 

palmeoljeforbruket deres (book&claim), eller at palmeoljen faktisk kommer fra en 

sertifisert plantasje?» 

 «Det betyr at den mengde palmeolje vi anvender, har vi kjøpt sertifikat for og at 

motsvarende mengde palmeolje er produsert som sustainable palm oil». 

3.2 Hva mener Regnskogfondet og Grønn Hverdag om RSPO?

Regnskogfondet og Grønn Hverdag mener at RSPO har flere positive sider.. 

Sertifiseringsordningen skaper mange gode diskusjoner i palmeoljebransjen, og tilbyr 

en møteplass for industri, investorer og miljøorganisasjoner. Avskoging er satt på 

dagsorden og definert som uønsket. RSPO har på denne måten ført til økt bevissthet 

og forbedringer i flere av bedriftene som er medlemmer. 

Samtidig er det flere alvorlige svakheter ved RSPO, som gjør at Regnskogfondet 

og Grønn Hverdag vil fraråde norske bedrifter å bruke sertifiseringsordningen som 

garanti for at palmeoljen de bruker er bærekraftig produsert. Det er likevel vesentlig 

bedre å kjøpe RSPO-sertifisert palmeolje, enn palmeolje som ikke er sertifisert.

3.2.1 Mangelfulle og svake kriterier

Palmeoljeproduksjon er en direkte årsak til tropisk avskoging, ødeleggelse 

av torvmyr, klimagassutslipp og tap av uerstattelig biologisk mangfold. 

Palmeoljeindustrien er nødt til å endre seg dersom palmeolje skal kunne kalles 

«bærekraftig». 

Mange av RSPO-kriteriene er gode på papiret, men ordningen får kritikk for at 

bedrifter som bryter dem ikke blir straffet. Bedriftene kan klages inn til RSPO-

sekretariatet, men behandlingen tar lang tid og det skjer svært ofte at sanksjonene 

uteblir.     



RSPO-kriteriene får kritikk fra mange hold, både fra organisasjoner, bedrifter og 

forskere. RSPOs regelverk knyttet til hogst i tropisk regnskog er svakt, og åpner 

for flatehogst og rasering av viktige skogsområder. Kriteriene forbyr ødeleggelse 

av primærskog, og dette er positivt. RSPO sertifiserer imidlertid palmeolje som er 

knyttet til ødeleggelse av såkalt “sekundærskog”. Primærskog er intakt naturskog 

(ofte helt uberørt), mens sekundærskog har vært utsatt for hogst på ett eller annet 

tidspunkt. Å trekke et skarpt skille mellom primærskog og sekundærskog er noen 

ganger hensiktsmessig, men det er ikke bra når det gjelder å sette grenser for 

etablering og utvidelse av oljepalmeplantasjer. Det fører rett og slett til at store 

skogsområder avskoges. Indonesia har enorme skogområder som er blitt hugget i på 

ett eller annet tidspunkt, men som fortsatt er relativt intakte. Sekundærskog er ofte 

svært viktig både for lokalbefolkning og for orangutanger, tigre, neshorn og andre 

truede arter. I tillegg binder også sekundærskog store karbonmengder, noe som gjør 

ødeleggelse av denne typen skog til et klimaproblem. 

RSPO-kriteriene forbyr heller ikke etablering av palmeoljeplantasjer på 

torvmyrområder. Det burde de gjøre ettersom torvmyr lagrer enorme mengder 

karbon og etablering av palmeoljeplantasjer på slike områder fører til store 

klimagassutslipp. Beskyttelse av torvmyr er avgjørende for å forhindre klimaendringer. 

Foto: Anja Lillegraven/Regnskogfondet 17
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For mer om manglene i RSPOs kriterier, se denne korte og gode oppsummeringen 

fra en rekke svært anerkjente forskere: 
(http://conservationbytes.com/2012/11/23/improving-the-roundtable-on-sustainable-palm-oil/)

Regnskogfondet mottar jevnlig dokumentasjon om palmeoljeselskap som hugger 

ulovlig eller starter skogbranner for å fjerne regnskog og utvide plantasjeområdet. 

Svært mange selskap har store konflikter med urbefolkningen, eller de er i rettssak 

med dem som bor der de har opprettet plantasje. Dagens palmeoljeindustri gjør det 

vanskelig for norske matvareprodusenter å unngå palmeolje fra disse plantasjene.

For å kunne sikre for bærekraft kreves det for det første at sertifisert palmeolje 

holdes adskilt fra ikke-sertifisert. For det andre bør palmeoljen helst være sporbar. 

Dette er to forutsetninger for at man skal kunne vite med sikkerhet hvor og hvordan 

palmeoljen er produsert. Det er dokumentert at mange palmeoljeselskap forårsaker 

miljøødeleggelser og sosiale konflikter, så ingen norske matvareprodusenter som 

kjøper palmeolje bør ha god samvittighet før de går over til sertifisert og helst også 

sporbar palmeolje.

I dagens system mikses palmeolje fra ulike plantasjer og det er umulig å vite hvor 

palmeoljen man kjøper er produsert. I tillegg mikses nesten all RSPO-sertifisert 

palmeolje med ikke-sertifisert palmeolje i store blandingstanker. Det er så å si umulig 

for en norsk matvareprodusent å vite hvor palmeoljen de kjøper kommer fra 

Norske bedrifter må gjøre mer for å forsikre seg om at palmeoljen de bruker kommer 

fra plantasjer som ikke forårsaker miljøødeleggelser og sosiale konflikter. RSPO er et 

av verktøyene som kan brukes, men kan foreløpig ikke anses som en garanti for at 

palmeoljen er bærekraftig produsert.



Palmeolje truer urfolk

Regnskogen er hjem for millioner av mennesker, både 

urfolk og andre lokalsamfunn. Mange av dem har levd 

i regnskogen i generasjoner, men nå trues hele deres 

livsgrunnlag av palmeoljeplantasjer. 

Jaktområder, frukttrær og grønnsaksåkre forsvinner 

til fordel for palmeoljeplantasjer. Ofte blir 

lokalbefolkningen lovet at de skal få en viss andel av 

inntektene fra palmeoljeplantasjer hvis de gir bort eller 

selger landet sitt.  Likevel er det mange som ikke får 

noen som helst form for kompensasjon, og ofte tar 

selskapene jorda fra lokalbefolkningen på ulovlig vis. 

I Øst-Kalimantan, Indonesia, kjemper nå 

lokalbefolkningen i Muara Tae-skogen mot 

overmakten. Ved flere anledninger har de satt opp 

veisperringer i et forsøk på å forhindre at bulldoserne 

fra palmeoljeselskapet Munte Waniq Jaya Perkasa 

(MWJP) ødelegger skogen deres.

– Hvis skogen dør, dør også vi. Vi har ingen steder å 

gå, og lever av hva skogen har å tilby, sier Pak Asuy og 

Pak Singko, to medlemmer av Dayak-stammen som 

nå kjemper mot skoghogsten.

Foto: Anja Lillegraven/Regnskogfondet 19
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4 Norske matvareprodusenters umulige oppgave

Regnskogfondet og Grønn Hverdag har forsøkt å kartlegge hvor palmeoljen i norsk 

mat kommer fra. Ingen av matvareprodusentene i palmeoljeundersøkelsen vet eller 

oppgir nøyaktig hvor palmeoljen de bruker er produsert. 

Under halvparten av de norske matvareprodusentene vet hvilke land palmeoljen de 

bruker kommer fra, og ingen av dem kan eller vil navngi områder eller plantasjer. 

Det er ikke så rart at matvareprodusentene ikke vet hvor palmeoljen kommer fra. 

Flere av bedriftene oppgir at de har etterspurt informasjon om opprinnelsessted 

fra palmeoljeleverandørene sine, men at de har fått til svar at det ikke er mulig å 

oppdrive. Sporbarhet og transparens er så og si ikke-eksisterende. 

Dersom matvareprodusentene ikke kan få vite hvor palmeoljen man kjøper kommer 

fra, er det også umulig for dem å undersøke om den produseres på en måte som tar 

tilfredsstillende hensyn til miljø og lokalsamfunn. 

Det er godt dokumentert at mange palmeoljeplantasjer ødelegger regnskog og 

forårsaker store sosiale konflikter, men mangelen på sporbarhet gjør det umulig å 

undersøke om palmeolje fra slike plantasjer benyttes i norske matvarer. Dessverre 

er det svært sannsynlig at mye av palmeoljen som brukes i Norge kommer fra 

regnskogødeleggende plantasjer, uten at matvareprodusentene er klar over det. 

Dette gir norske bedrifter et stort ansvar for å forsikre seg om at de ikke bidrar til å 

ødelegge regnskog og forsterke lokale konflikter gjennom kjøp av ikke-bærekraftig 

palmeolje. Norske matvareprodusenter må kreve sporbarhet. De må få vite hvilke 

plantasjer de handler fra og forsikre seg om at de ikke ødelegger regnskog. 

4.1 Hemmelighetsfull leverandør i Sverige

Halvparten av de norske matvareprodusentene i undersøkelsen kjøper palmeoljen fra 

den svenske importøren Aarhus Karlshamn (AAK). Flere oppgir at AAK til en hver tid 

kan svare på hvilke områder og plantasjer palmeoljen kommer fra. 

AAK hemmeligholder imidlertid hvem de kjøper fra. I 2010 skrev Framtiden i våre 

hender om norske matvareprodusenter som importerer palmeolje fra AAK. Framtiden 

i våre hender var kritiske til at AAK la lokk på all informasjon om hvilke plantasjer 

matoljen er produsert ved da de nektet å oppgi 486 av sine 487 leverandører. I 2012 

prøver Framtiden i våre hender på nytt, men AAK er fremdeles hermetisk lukket og vil 

ikke gi offentligheten innsyn i hvilke plantasjer de kjøper palmeolje fra:

– Vi fastholder vår politikk med ikke å oppgi navnene på våre leverandører. Det 

handler om konkurransemessige hensyn, sier kommunikasjons og CSR-ansvarlig 

Anne Mette Olesen i AAK til Framtiden i våre hender.
(http://www.framtiden.no/201201185475/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/nekter-a-si-hvor-

palmeoljen-kommer-fra.html)
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4.2 Typisk norsk å være naiv

 I følge Initiativ for etisk handel (IEH) bør norske bedrifter bli mer opptatt av 

sporbarhet. To av tre norske bedrifter vet ikke hvor varene de kjøper kommer fra. 

Dette viser IEH-rapporten ”Typisk norsk å være naiv?” som ble laget i 2011. 

– Det er flott at bedrifter synes samfunnsansvar er viktig, men handling er viktigere 

enn ord. Å ta samfunnsansvar handler helt enkelt om å velge mellom rett og galt. 

Ønsker man å levere varer produsert under lovlige forhold, må man ha oversikt over 

hvor varene man kjøper kommer fra, sier daglig leder Per N. Bondevik i IEH.
(http://www.etiskhandel.no/Artikler/4636.html)

4.3 Lettere å kutte ut palmeolje enn å kreve endring 

Flere av matvareprodusentene sier til Regnskogfondet og Grønn Hverdag at det er 

fryktelig vanskelig å forsikre seg om at palmeoljen er bærekraftig produsert. Mange 

av dem har gitt opp, og faser nå ut bruken av palmeolje. 

“Da problemstillingen knyttet til palmeolje kom for fullt rettet vi fokus mot å fjerne 

palmeolje framfor andre tiltak, som selv å jobbe med verdikjeden”.

Et av selskapene som fortsetter å bruke palmeolje i sine produkter kommer med en 

klar oppfordring til andre bedrifter. 

«Vi gjør det vi kan, men vårt selskap alene kan ikke skape transparens og sporbarhet. 

Det trengs mer press fra andre store bedrifter for å få det til. I palmeoljebransjen er 

det sterke krefter som ikke ønsker endring. Det er Cargill, ADM og de andre store 

selskapene som setter premissene.» 
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5  Anbefalinger fra Regnskogfondet og Grønn 
Hverdag

Verdens forbruk av palmeolje er fordoblet siden 2000. Dersom det fortsetter i 

samme tempo vil vi se en ny dobling i løpet av få år. Det globale forbruket av 

palmeolje må ned for å redusere presset på verdens regnskoger, og produksjonen 

må intensiveres på eksisterende plantasjer. Det må bli mulig å kjøpe palmeolje som 

beviselig kommer fra bærekraftige kilder. 

Det siste året har vi fått til en vesentlig reduksjon av palmeoljeforbruket i norsk 

mat. Det er et viktig skritt på veien, men det brukes fortsatt veldig mye palmeolje i 

Norge. Verdens billigste og mest brukte vegetabilske olje blir fortsatt brukt i mange 

norske matvarer som selges i dagligvareforretningene. Den er også hyppig brukt 

i restaurantbransjen, f.eks i frityrolje,  pizzatoppinger og bakevarer. I tillegg blir 

palmeolje brukt i utallige kosmetikkprodukter, shampoer, hudkremer, vaskemidler, 

dyrefor og biodrivstoff.   

Det finnes gode alternativer til palmeolje på de fleste bruksområder. Union of 

Concerned Scientists ga i 2012 ut en god rapport som er klar i sin anbefaling om å 

trappe ned palmeoljeforbruket, og hvilke vegetabilske oljer bedrifter bør velge som 

alternativer:
(http://www.ucsusa.org/global_warming/solutions/forest_solutions/deforestation-free-vegetable-oils.

html)



Regnskogfondet og Grønn Hverdag anbefaler norske bedrifter å:

• Unngå eller redusere bruken av palmeolje. 
• Velge vegetabilske oljer der produksjonen ikke fører til 

regnskogødeleggelse.
• Forsikre seg om at palmeoljen som benyttes ikke kommer fra plantasjer 

som har bidratt til regnskogsødeleggelse og konflikt med lokalbefolkning. 
• Kreve transparens og sporbarhet. Alle bedrifter som bruker palmeolje bør 

kreve å få vite hvilke land, produsenter og plantasjer palmeoljen kommer 
fra.

• Kjøpe sporbar palmeolje. Gå over fra RSPO Book&Claim til Identity 
Preserved eller segregert palmeolje. Velg Mass Balance dersom IP eller 
segregert ikke er å få tak i.

• Velge RSPO-sertifisert palmeolje og kutte ut palmeolje som ikke er 
sertifisert. RSPO-sertifisert palmeolje er ikke en garanti for at palmeoljen er 
produsert på en bærekraftig måte, men er bedre enn ingenting. 

23
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6  Vedlegg
6.1 Vedlegg 1: Hvordan er palmeoljeundersøkelsen gjennomført

Regnskogfondet og Grønn Hverdags palmeoljeundersøkelse er sendt til 42 norske 

matvareprodusenter. Tre matvareprodusenter brukte ikke palmeolje i 2011-2012, 

derfor er deres svar utelukket fra tallmaterialet som brukes i denne rapporten. Fire av 

matvareprodusenter har ikke svart (februar 2013). Tallmaterialet i denne rapporten 

bygger på fra svar fra 35 matvareprodusenter. 

På bakgrunn av svarene på palmeoljeundersøkelsen, har Regnskogfondet og 

Grønn Hverdag laget en palmeoljeguide: Et oppslagsverk for norske forbrukere 

om hvilke varer som inneholder palmeolje og hvor mye. I februar 2013 inneholder 

forbrukerguiden nærmere tusen matvarer.

I tillegg til palmeoljeundersøkelsen har Regnskogfondet og Grønn Hverdag  også 

gjennomført en underskriftskampanje «Krev mat uten palmeolje», som i løpet av 

kampanjeperioden fikk 21 523 underskrifter. Vi har gjennom hele kampanjeperioden 

kommunisert gjennom nettsider, Facebook, Twitter og nyhetsbrev. 

Forbrukerengasjementet har vært sterkt gjennom hele kampanjeperioden.

Palmeoljeundersøkelse av den norske matvarebransjen

Bakgrunnen for undersøkelsen er at palmeoljeproduksjon, slik den foregår i dag, er 

et enormt miljømessig og sosialt problem. Med tanke på at alle prognoser viser at 

palmeoljeindustrien kommer til å vokse enormt i årene som kommer, bør bruken av 

palmeolje reduseres der det er mulig. 

Se spørsmålene i undersøkelsen i vedlegg 2.

Undersøkelsen ble i første omgang (august 2011) sendt ut til 19 matvareprodusenter. 

I februar 2012 sendte vi undersøkelsen til ytterligere 23 bedrifter.  Mange av 

matvareprodusentene svarte velvillig og raskt, noen brukte lengre tid, andre var 

uvillige i starten, men vi har etter hvert fått svar fra 38 matvareprodusenter. I februar 

2013 er det fortsatt fire matvareprodusenter som ikke har svart. 
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Krav på miljøinformasjon

De matvareprodusentene som nølte med å svare var først og fremst skeptiske til å gi 

fra seg leverandørinformasjon, samt informasjon om palmeoljeinnhold i produkter. 

Dette er imidlertid informasjon Regnskogfondet og Grønn Hverdag mener bedriftene 

er forpliktet til å gi fra seg i henhold til Miljøinformasjonsloven, som har som formål å 

sikre allmenheten tilgang på miljøinformasjon.

Miljøinformasjonsloven pålegger bedrifter å oppgi informasjon om bruk av 

miljøbelastende innsatsfaktorer. Fem av bedriftene vi ikke syntes besvarte 

spørreundersøkelsen godt nok, klaget vi inn til Klagenemnda for miljøinformasjon. 

Dette gjaldt General Mills, Nestlé, Maarud Kims, og Rieber&Søn. Klagene ble 

sendt i november 2011, et tidspunkt hvor klagenemnda ble omorganisert. Det tok 

derfor lang tid å få behandlet klagene, noe som kan ha vært medvirkende til at 

noen av selskapene følte seg presset til å svare med tanke på eget omdømme og 

forbrukerpress. Vi fikk svar fra fire av bedriftene før klagenemnda rakk å behandle 

klagene. Nestlé var den siste av de bedriftene som svarte (mars 2012). 

Klagen mot General Mills var den eneste som ble opprettholdt. Denne ble imidlertid 

avvist av klagenemda 26 april 2012 fordi selskapet «per i dag ikke har virksomhet som 

er etablert i Norge» og derfor ikke er bundet av Miljøinformasjonsloven. Vi fikk derfor 

aldri leverandørinformasjon fra denne bedriften, men de oppgav etter hvert mengde 

palmeolje i produktene de fører. 

Utvikling av palmeoljeguiden

Med bakgrunn i produktdataene vi fikk inn gjennom spørreundersøkelsen ble 

det laget en nettbasert palmeoljeguide, med informasjon om palmeoljeinnhold i 

550 matvarer. Guiden er publisert både på Regnskogfondets og Grønn Hverdags 

nettsider. Guiden ble presentert på NRK Forbrukerinspektørene den 25. januar 

2012, og ble raskt svært populær. Den fungerte, og fungerer fortsatt, både som 

et oppslagsverk for forbrukere og som et pressmiddel mot matvarebransjen. 

Ingen bedrifter ønsker å ha sine produkter negativt profilert i palmeoljeguiden. 

Palmeoljeguiden har senere blitt utvidet, blant annet gjennom tips om produkter fra 

forbrukere, og inneholder nå informasjon om palmeolje i nærmere tusen matvarer. 

Guiden oppdateres fortløpende. 

Oppfølging av bedrifter 

I løpet av 2012 har Regnskogfondet og Grønn Hverdag hatt mange møter med 

bedriftene som deltok i undersøkelsene. På møtene har vi blant annet diskutert 

utviklingen i palmeoljebransjen, RSPO, alternativer til palmeolje og bedriftenes planer 

framover. 

I mai, ca. fire måneder etter at palmeoljeguiden ble lansert, kontaktet vi igjen de 

35 bedriftene som besvarte undersøkelsen, for å finne ut om de hadde redusert 

palmeoljeforbruket. Resultatet var oppløftende: Bedriftene vi var i kontakt med, 

hadde redusert det totale palmeoljeforbruket i norske matvarer med to tredjedeler.
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6.2 Vedlegg 2: Spørreskjema palmeoljeundersøkelse

Palmeolje-undersøkelse 

Utvinning av palmeolje er en stor trussel mot regnskogen i Indonesia og Malaysia. 

I tillegg er palmeolje usunt. Derfor ønsker Grønn Hverdag og Regnskogfondet å 

kartlegge forbruket av palmeolje blant matvareaktører på det norske markedet. 

Formålet er å sette fokus på palmeolje som miljø- og helseproblem, og på sikt bidra 

til å redusere bruken.

Forbruket av palmeolje øker kraftig globalt. I følge FNs utviklingsprogram UNDP 

er importen av palmeolje til Europa mer enn doblet siden 1999. I følge FNs 

miljøprogram UNEP er palmeoljeindustrien hovedårsaken til at regnskogen 

ødelegges i Indonesia og Malaysia. Nesten all palmeolje som brukes i Norge kommer 

fra disse landene.

For forbrukerne er det vanskelig å vite om matvarer de kjøper i butikken inneholder 

palmeolje, siden det ikke er lovpålagt å oppgi palmeolje i innholdsdeklarasjonen. Alt 

tyder imidlertid på at merking av palmeolje vil bli et lovkrav i EU og EØS-området 

innen få år. I tillegg gir Miljøinformasjonsloven forbrukere og organisasjoner rett på 

informasjon som har betydning for miljøet fra forhandlere og produsenter.

Derfor vil Grønn Hverdag og Regnskogfondet vil ha med deres bedrift i arbeidet for å 

forhindre at palmeoljeforbruket i Norge fortsetter å vokse. Vi ber om at dere deltar i 

denne undersøkelsen for å kartlegge bruken av palmeolje i norske matvarer.

Vi ber om at dere besvarer dette spørreskjemaet innen den senest 30.9.2011. Hvis 

dere skulle trenge mer tid, ber vi dere om å ta kontakt.

1. Hvilke av produktene dere fører inneholder palmeolje*? (Oppgi produktnavn, nevn 

så mange som mulig)

2. Hvor mye palmeolje inneholder de enkelte produktene? Oppgi svaret i 

vektprosent.

3. Har dere produkter uten palmeolje i produktkategorier der det ofte benyttes 

palmeolje? Hvis ja: Hvilke, og hva slags vegetabilsk olje/fett brukes i stedet?

4. Hvor mye palmeolje bruker dere i deres produkter i løpet av et år?

5. Oppgir dere palmeolje i innholdsdeklarasjonen på produkter dere fører, eller 

bruker dere betegnelsene ”vegetabilsk olje” eller ”vegetabilsk fett”?

6. Hvilke leverandører kjøper dere palmeolje fra? (Navn på leverandørene/

selskapene)

7. Vet dere hvilket land palmeoljen dere bruker er fra? 
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8. Vet dere hvem produsenten er, og hvor i opprinnelseslandet palmeoljen er 

produsert? (Område/stedsnavn/plantasjenavn/konsesjon eller lignende)

9. Har deres bedrift formulert noen policy/retningslinjer angående palmeolje? Har 

dere planer om reduksjon i forbruket og evt utfasing av palmeolje i enkeltprodukter? 

10. Hva gjør dere for å forsikre dere om at palmeoljen i deres produkter er 

bærekraftig produsert? Dvs at palmeoljen ikke kommer fra selskaper som er involvert 

i regnskogødeleggelse, overgrep mot lokalbefolkning e.l. Har dere dokumentasjon/

sertifikater som viser palmeoljens opprinnelse eller at den er bærekraftig produsert? 

Vi ønsker gjerne en kopi av evt. sertifikater (f.eks. RSPO-sertifikat).

Har du spørsmål, kontakt Håkon Lindahl i Grønn Hverdag på telefon 97 65 71 01 eller 

e-post haakon@gronnhverdag.no. Besvart skjema returneres pr e-post til haakon@

gronnhverdag.no innen 30.09.2011. Takk for innsatsen!

* Produktgrupper som kan inneholde palmeolje er blant annet ferdigmat av de mange slag (både 

kjølevarer, frysevarer og tørrvarer), majones, margarin, kjeks, potetgull, nøtter, annet godteri, pålegg, 

enkelte desserter, bakervarer, nudler, sprøstekt løk m.m.

6.3 Vedlegg 3: Hvilke bedrifter har deltatt i palmeoljeundersøkelsen

Palmeoljeundersøkelsen er sendt til 42 matvareprodusenter i løpet av 2011-2012. 

35 av matvareprodusentene brukte palmeolje da de svarte på undersøkelsen. 

Siden denne rapporten handler om leverandører og forsyningskjeder er svarene fra 

matvareprodusenter som ikke bruker palmeolje utelatt fra statistikken. 

Disse matvareprodusentene brukte palmeolje da de svarte på undersøkelsen (35 

stk): 

Alternativ Mat

Bakers

Brynild-gruppen (Den Lille Nøttefabrikken, Minde, Michael’s Farm (nøtter)

Coop

Din Baker

Diplom-Is

Findus

Goman Bakerier (under Coop)

Hennig Olsen

ICA

IKEA

Kims

Kraft Foods

Life

Läntmannen

Maarud
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Mesterbakeren

Mills

Nestlé

Nidar

Norgesmøllene

Nortura (Gilde & Prior)

Rema

Rieber&Søn

Santa Maria

Stabburet

Sætre

Sørlandschips

Tine

UNIL/Norgesgruppen

Dr. Öetker (vil ikke svare på spørsmål om leverandør)

General Mills (vil ikke svare på spørsmål om leverandør)

Hipp (vil ikke svare på spørsmål om leverandør)

Procter&Gamble/Pringles (vil ikke svare på spørsmål om leverandør)

Semper/Småfolk (vil ikke svare på spørsmål om leverandør)

Disse bedriftene har svart på palmeoljeundersøkelsen, men er utelatt fra statistikken 

i denne rapporten fordi de ikke brukte palmeolje (3 stk.):

Synnøve Finden

Sunkost

Grilstad

Disse har foreløpig ikke svart på undersøkelsen (4 stk.):

Baxt

Knorr (Unilever)

Midsona/Atkins

Wasa/Barilla


