
 
 

 

 

 

Branschöverskridande möte om palmolja 

10 juni 2014 

 

Välkommen på ett seminarium om palmolja med företrädare från Roundtable on Sustainable 

Palmoil (RSPO) den 10 juni kl. 10.00 – 16.00  

Dagen syftar till att öka förståelsen om palmolja med fokus på att besvara frågor om RSPO:s 

certifiering samt blicka framåt för att diskutera lösningar på hur tillgång och efterfrågan av 

certifierad palmolja kan ökas. Programmet kommer att hållas på engelska.  

Program 

10.00  Välkommen 

Moderator Pontus Herin 

 

10.10  Introduction - Roundtable on Sustainable Palmoil 

Danielle Morley, European Director of Outreach & Engagement, RSPO 

Inke van der Sluijs, Technical Manager Europe, RSPO  

 

10.35  Sociala och miljömässiga konsekvenser av dagens palmoljeproduktion  

Lena Tham, WWF 

 

11. 00 Programinnehåll ännu ej bekräftat 

11. 25 Befintliga initiativ/åtaganden 

 Svenskt initiativ för hållbar palmolja, Johan Anell, Livsmedelsföretagen 

 Svensk Dagligvaruhandels åtagande, Anneli Bylund, Coop 

 

11. 35 Paneldebatt: Hur kan vi driva på den globala omställningen till spårbar, 

certifierad och hållbart producerad palmolja? 

 Lena Tham, WWF 

 Erika Bjureby, Greenpeace 

 Danielle Morley, RSPO 

 Ev. representant från palmoljeproducent (ej bekräftad)  

 

12.15  Lunch  
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Eftermiddagen är endast öppen för företagsrepresentanter 

13.00  Block 1 

För livsmedelsföretag: Kommunikationsfrågor 

Danielle Morley European Director of Outreach & Engagement, RSPO berättar 

om hur RSPO arbetar med konsumentinformation. 

Företagscase: Elna Hallgard, Orkla, berättar om Orklas strategi för spårbar 

palmolja.  

 För kemtekniska företag: Palmolja i kemisk tekniska produkter 

Olof Holmer KTF och Kristina Neimert Carne Kemiintressen ger en introduktion 

till palmolja i kemtekniska produkter. 

Inke van der Sluijs, Technical Manager Europe, RSPO svarar på frågor om 

certifieringsprocessen av palmolja. 

13.45  Block 2 

 För livsmedelsföretag: Tekniska frågor 

 Inke van der Sluijs, Technical Manager Europe, RSPO svarar på frågor om 

 certifieringsprocessen av palmolja. 

Företagscase 

Frågestund: 

Danielle Morley, European Director of Outreach & Engagement och Inke van 

der Sluijs, Technical Manager Europe, RSPO finns tillgänliga för att svara på 

olika frågor kring RSPO och certifieringen av palmolja samt  hur en svensk 

aktör inom livsmedelsbranschen kan arbeta med att driva efterfrågan på 

certifierad och spårbar palmolja. 

För kemtekniska företag: KICKS presenterar framtida samarbets-

möjligheter och åtaganden för branschen 

Malin Bjurvald hållbarhetschef på KICKS presenterar ett antal potentiella vägar 

framåt för att samarbeta kring palmoljefrågan för bolag inom kemisk teknisk 

industri.  

Diskussion kring utforming av ett branschsamarbete.  

15.50  Avslutning och nästa steg 

 

 

 

Var? Seminariet äger rum i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 10 juni kl. 

09.00-16.00 (inkl. lunch) 

Anmälan: Om du inte redan anmält dig så skicka ett mail till johanna.jonze@li.se. Senast 

den 6 juni vill vi ha din anmälan 

mailto:johanna.jonze@li.se
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Information om Roundtable on Sustainable Palmoil 

Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) startades 2004 av WWF, AAK, KLK, Sainsbury’s 

och Unilever. Syftet med organisationen är att främja hållbar produktion av palmolja. 

Organisationen arbetar med certifiering av ansvarsfullt producerad palmolja, som innebär att 

regnskogen inte skövlas för att anlägga nya palmoljeplantager. Cirka 15 procent av den 

globala palmoljeproduktionen är certifierad av RSPO. Det finns idag cirka 8,2 miljoner ton 

certifierad palmolja. RSPO:s arbete utgör den enda hållbarhetscertifieringen där man arbetar 

i så kallad multi-stakeholder form. RSPO får samtidigt kritik från flera NGO:er för att 

omställningen till certifierad och spårbar palmolja inte går tillräckligt snabbt samt för att 

implementeringen inte alltid fungerar.  

Certifierad och RSPO producerad palmolja 

De ca 15 procent av den globala palmoljeproduktionen är certifierad enligt något av de fyra 

olika certifieringssystem som RSPO erbjuder. I dagsläget finns det ingen enhetlig 

konsumentmärkning som visar att en produkt innehåller certifierad palmolja, men på vissa 

tvålar och kosmetikprodukter kan man finna RSPO:s symbol. En produkt kan vara certifierad 

även om det inte finns någon symbol på förpackningen. 

Olika typer certifieringsordningar: 

 Identity Preserved: Den certifierade palmoljan från ett plantage hålls separat från 

palmolja som inte är certifierad genom hela värdekedjan. Det innebär att palmoljan är 

fullt spårbar till det specifika plantaget. 

 

 Segregerad palmolja: Certifierad palmolja som hålls separat från icke-certifierad 

palmolja genom hela värdekedjan men som blandas med certifierad palmolja från 

annat ursprung. Segregerad palmolja kan därför inte spåras tillbaka till den specifika 

produktionsplantagen. 

 

 Mass Balance: Blandning av certifierad och icke-certifierad palmolja. Oljan är inte 

spårbar. 

 

 Book and Claim (Green Palm Certificates): ”Green Palm” är ett verktyg för att stötta 

produktionen av certifierad palmolja. Det innebär att man betalar en viss premie per 

ton palmolja till en producent som odlar certifierad palmolja. Denna premie når även 

de små odlarna. Men den fysiska palmolja som företaget får vid leverans är 

konventionellt framtagen, d.v.s. inte certifierad. 

 


