
Palmolja
Hur många av oss tänker på vilken sorts matolja som finns i det vi äter? Världens viktigaste
vegetabiliska olja, palmolja, finns i mat och produkter som vi använder varje dag. Förutom i
margarin, kakor, friterade produkter och choklad kan palmolja också finnas i smink, tvål,
tvättmedel, ljus och mycket annat. 
Restprodukter efter utvinning av palmkärnolja från oljepalmsodlingarna i Sydostasien
används också och exporteras till Sverige för att bli djurfoder.
 

 

Oljepalmsplantage hotar ovärderliga regnskogar
En ständigt ökande världshandel gör att vi konsumenter allt mer påverkar förhållanden på andra håll i världen.
Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter våra inköp och vår konsumtion har. Det behöver vi
ändra på. Vi måste både reagera och agera! Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned
och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått
kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer.

Stöd
WWF

(http://www.wwf.se/insamlingsportal)
 (https://www.facebook.com/VarldsnaturfondenWWF?fref=ts)  (https://twitter.com/WWFSverige )

 (http://www.youtube.com/user/wwfsweden)

 (http://www.wwf.se) >>Palmolja, soja och förändrade marknader<<
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Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas.
Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av
växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten. Men det behöver
inte vara så; vi kan ställa krav på en mer ansvarsfull produktion som tar hänsyn till både natur och människor.
 

Utveckling med högt pris
Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår nu till närmare 60 miljoner ton per år, varav 86 procent
produceras i Indonesien och Malaysia. Plantagerna är extremt storskaliga och sträcker sig mil efter mil i
landskapet.
 

Men den snabba ökningen har skett till ett högt pris. Mer än en tredjedel av de nya plantager som anlagts i
Indonesien, Malaysia och Papua Nya Guinea under de senaste tjugo åren har skett på bekostnad av värdefull
tropiksskog.
 
Ett annat stort problem är de plantager som anlagts på torvmarker i Indonesien och Malaysia. Här räknar man
med att omkring två tredjedelar av de utsläpp av växthusgaser som orsakas av oljepalmsplantagerna kommer
från de 17 procent av plantagerna som anlagts på torvmarker. 
Det finns förutsättningar att möta den ökade efterfrågan genom att öka produktiviteten på befintliga plantager
och genom att plantera på redan avskogad mark.
 

Produktiv olja
Oljepalmen är 6-10 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och
kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter. Odlingen är arbetskrävande och
skörd sker så ofta som var fjortonde dag.





 
I dag räknar man med att 4,5 miljoner människor enbart i Sydostasien får sin försörjning genom att odla
oljepalm, som också passar utmärkt för småskalig odling. I exempelvis Indonesien produceras 40 procent av
palmoljan av småbrukare som därigenom kan försörja sig och höja sin levnadsstandard.
 
Intresset för odling av oljepalm har också ökat snabbt i till exempel Kamerun, Liberia och Demokratiska
republiken Kongo i Afrika, i Peru och Brasilien i Sydamerika och i Papua Nya Guinea.
 

Certifiering eller bojkott?
WWF tror inte på bojkott av palmolja. I stället är det viktigt att vi använder oss av de möjligheter vi har när det
gäller att arbeta för en mer ansvarsfull utveckling. Vi konsumenter i de rikare delarna av världen måste ställa
tuffare krav på de företag som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter.
 
Därför har WWF tillsammans med intressenter i hela kedjan – från plantage till butik –initierat ”Roundtable on
Sustainable Palm Oil – RSPO” för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion. Arbetet inom RSPO
bygger på att successivt höja kraven. Ett resultat är New Plantings Procedure som innebär att information om
nya plantager måste presenteras i förväg, vilket ger möjligheter för alla att föra fram sina synpunkter, inte minst
lokalbefolkningen och organisationer som WWF. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och WWF är
engagerad på många olika sätt för att successivt stärka arbetet inom RSPO.
 

Ställ krav på certifierad palmolja!
Som konsumenter ska vi ställa krav på att palmoljan som finns i de produkter vi använder och i de livsmedel vi
äter ska vara certifierad enligt RSPO. De företag som handlar med och använder palmolja bör omgående skaffa
certifikat för all palmolja de köper och senast 2015 bör företagen i princip endast använda palmolja som
kommer från certifierade plantager. 

Senast uppdaterad 2015-04-22

! DELA MED DIG!

 

Palmolja – världens viktigaste vegetabiliska olja

Palmolja är världens viktigaste vegetabiliska olja och produktionen förväntas fördubblas under de
närmaste tio åren. Oljan är mycket användbar och finns i allt från livsmedel till kemisk-tekniska produkter,
kosmetika och även som råvara för bioenergi och biodiesel. Framför allt är palmolja den viktigaste matoljan
och kalorikällan för många miljoner människor i syd. De länder som konsumerar mest palmolja är
Indonesien, Indien och Kina. På fjärde plats kommer EU. 

WWFs mål – 50 procent certifierad palmolja år 2020

År 2013 godkände medlemmarna i RSPO skärpta principer och kriterier, vilket är en utveckling i rätt
riktning. WWF stödjer också de mer progressiva företag som vill ligga i framkant. I dag är 15 procent av den
globala produktionen av palmolja certifierad och WWFs mål är att 50 procent av den globala konsumtionen
av palmolja är certifierad enligt RSPO år 2020. Vi är redan en bra bit på väg men både producenter och de
som köper palmolja måste stärka sitt arbete samtidigt som finansiärer inom palmoljeindustrin måste ställa
krav på mer ansvarsfull produktion.



WWF för en ständig dialog med både producenter och palmoljeköpare över hela världen. Även i Indien,
Kina och Indonesien, som är världens största marknader för palmolja, ökar nu medvetenheten, och de allra
första företagen har börjat agera.

Positiva effekter av certifiering

I en rapport från 2012 presenteras olika positiva effekter av certifieringen, till exempel minskade sociala
konflikter, lägre personalomsättning och inte minst bättre hälsa hos anställda.
 

(http://awsassets.panda.org/downloads/profitability_and_sustainability_in_palm_oil_production__update_.pdf)
Ladda ner rapporten 

(http://awsassets.panda.org/downloads/profitability_and_sustainability_in_palm_oil_production__update_.pdf)

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil

Faktablad RSPO  (http://www.wwf.se/source.php?id=1544268)
 

Faktablad RSPO Supply Chain Certification  (http://www.wwf.se/source.php?id=1544267)

(http://de17a.com/a/31153.click)
 

(http://de17a.com/a/31153.click)
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Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott, 170 81 Solna

Telefonväxel: 08-624 74 00
Medlemsservice:08-624 74 14
E-post: info@wwf.se (mailto:info@wwf.se)
 
Plusgiro: 90 1974-6 (vid enskilda gåvor)
Bankgiro: 901-9746 (vid enskilda gåvor)

Öppettider: Vardagar kl 08.30-16.30

WWF
Om WWF (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/1122807-om-wwf)
Historik (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/historik/1122850-ww-fs-historia)
Lediga jobb (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/lediga-jobb/1123154-lediga-jobb)
Frågor och svar om WWF (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/frgor-och-svar-om-wwf/1157246-frgor-och-
svar-om-vrldsnaturfonden-wwf)
Pressrum (http://www.wwf.se/press/pressrum/1122838-pressrum-startsida)
Vad tycker WWF - Remissvar (http://www.wwf.se/press/pressrum/remissvar/1548846-remissvar-2015)
Styrelse (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/styrelsefrtroenderd/1128043-styrelsefrtroenderd)
Innovativ naturvård (http://www.wwf.se/vrt-arbete/innovativ-naturvrd/1380625-innovativ-naturvrd-ett-
initiativ-frn-vrldsnaturfonden-wwf) 
Fiskguiden (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-fiske/ww-fs-fiskguide/1243694-ww-fs-fiskguide-nr-du-ska-
kpa-miljvnlig-fisk) 
WWF på Facebook (https://www.facebook.com/VarldsnaturfondenWWF?fref=ts) 
WWF på You tube (http://www.youtube.com/user/wwfsweden) 
Volontär (http://www.wwf.se/vrt-arbete/om-wwf/lediga-jobb/volontr/1123047-volontr)
English (http://www.wwf.se/header/english/1129071-about-wwf)

Vårt arbete
Var arbetar WWF (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hr-arbetar-wwf/1232877-wwf-projektkarta) 
Arter (http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1122825-arter)
Klimat (http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1164070-klimat-startsida)
Skog- regnskog (http://www.wwf.se/vrt-arbete/skog/1255316-skog-i-vrlden) 
Ekologiska fotavtryck (http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck)
Hållbara städer (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-stder/1510051-hllbara-stder-start-20)
Hav och Fiske (http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-fiske/1133322-hav-och-fiske-startsida) 
Utbildning (http://www.wwf.se/utbildning/utbildning/1522412-utbildning)
Illegal handel (http://www.wwf.se/vrt-arbete/illegal-handel/1122930-illegal-handel)
Jordbrukslandskapet (http://www.wwf.se/vrt-arbete/jordbrukslandskap/1122999-jordbrukslandskapet) 
Våtmarker/Sötvatten (http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/1355265-vtmarker-och-stvatten)

Stöd WWF
Bli fadder (http://www.wwf.se/insamlingsportal/fadder/1346667-fadder-samlingssida)
Ge en gåva (http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/sknk-en-gva/1347023-sknk-en-gva)
Ge en SMS-gåva (http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/1453381-ge-med-mobilen)
Ge en minnesgåva (http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/minnesgva/1347027-minnesgva)
Ge en gratulationsgåva (http://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/uppvaktning/1347031-telegram-
uppvaktning)
Starta din egen insamling (http://egeninsamling.wwf.se/ )
Bli stödjande medlem (http://www.wwf.se/insamlingsportal/medlem/wwf-vn/1389275-wwf-vn-2016) 
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 OK 

Riktlinjer för insamling (http://www.wwf.se/source.php?id=1573637)
 
För ungaFör unga
Bli medlem i Panda Planet (http://www.wwf.se/insamlingsportal/medlem/panda-planet/1347043-panda-
planet-8211-wwf-fr-alla-barn-och-barnbarn)
 
För företagFör företag
Ge en företagsgåva (http://www.wwf.se/fretag/fretagssamarbeten/fretagsgva/1497819-fretagsgva2015)
Bli Vänföretag (http://www.wwf.se/insamlingsportal/fretag/1522115-vnfretag-anml-dig-nu)
 

Få vårt nyhetsbrev
* E-postadress:

Jag vill ha mer information från WWF

*Fyll i säkerhetskoden: 

(http://www.wwf.se)

En framtid där människan lever i harmoni med naturen.

Copyright © 2013 Världsnaturfonden WWF. Ansvarig utgivare: Mariann Eriksson
(mailto:mariann.eriksson@wwf.se). Om cookies (http://www.wwf.se/wwf/1122822-information-om-cookies).
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