
  
 

 

Om palmolja i våra produkter  
 

 1. Varför använder ni palmolja?  
 I NUTELLA® 
Palmolja används i Nutella® av tre anledningar:  

 Den gör att produkten kan få sin speciella krämighet och rätta konsistens och – vilket är 
extra viktigt – utan att man behöver ta till härdning. I denna process bildas transfetter 
som har identifierats av myndigheter och forskarvärlden som särskilt skadliga för hälsan. 

 Den bidrar till kombinationen av övriga ingredienser (t.ex. hasselnötter) vilket förhöjer 
deras smak eftersom den är lukt- och smakfri efter raffineringsprocessen. 

 Palmoljan hjälper till att bevara den unika Nutella®-smaken under produktens hela 
hållbarhetstid eftersom palmolja har högre stabilitet mot oxidation än andra 
vegetabiliska oljor. 

 I KINDER® 
Palmolja används i Kinder® av tre anledningar:  

 Palmolja kan anpassas till de olika kraven för varje Kinder®-recept eftersom en del kräver 
krämigare fyllningar, andra knaprig konsistens, medan en del andra kräver både och. 
Dessutom – vilket är extra viktigt – krävs ingen härdning. I denna process bildas 
transfetter som har identifierats av myndigheter och forskarvärlden som särskilt skadliga 
för hälsan.  

 Den bidrar till kombinationen av övriga ingredienser (t.ex. mjölk, kakao och hasselnötter), 
vilket förhöjer deras smak eftersom den är lukt- och smakfri efter raffineringsprocessen. 

 Palmoljan hjälper till att bevara den unika Kinder®-smaken under produktens hela 
hållbarhetstid eftersom palmolja har högre stabilitet mot oxidation än andra 
vegetabiliska oljor.  

 I ÖVRIGA FERRERO-PRODUKTER 
Palmolja används i flera andra av Ferreros produkter, tillsammans med noggrant utvalda 
ingredienser, av tre anledningar: 

 Palmolja är mycket mångsidig och kan anpassas i olika mängd till kraven för varje recept 
eftersom en del kräver krämigare fyllningar, andra har en knaprig konsistens och – vilket 
är extra viktigt – utan att man behöver ta till härdning. I denna process bildas transfetter 
som har identifierats av myndigheter och forskarvärlden som särskilt skadliga för hälsan. 

 Palmoljan, som används i olika kvantiteter i Ferreros produkter, spelar en viktig roll för att 
uppnå balans mellan komponenterna. Detta säkerställer att produkten har rätt struktur 
utan att härdning behövs. Det förhöjer också smaken av övriga ingredienser eftersom 
oljan är lukt- och smakfri efter raffineringsprocessen.  

 Palmoljan hjälper till att bevara den unika smaken hos Ferreros produkter under hela 
deras hållbarhetstid eftersom den har högre stabilitet mot oxidation än andra 
vegetabiliska oljor. 
 
 

 2. Varför använder inte Ferrero andra oljor i stället för palmolja? 
 Palmolja är det bästa alternativet för att garantera att produkten har rätt konsistens och struktur och 
påverkar inte de karakteristiska smakerna hos de andra ingredienserna. Det viktigaste av allt är att den 
inte kräver härdning, en process där det bildas transfetter. Dessa har identifierats av 
myndigheter och forskarvärlden som särskilt skadliga för hälsan. Många andra oljor skulle behöva 
genomgå härdning för att få den konsistens som krävs för våra produkter. Palmolja klarar detta utan 
härdning.  
 
Dessutom är palmolja den viktigaste vegetabiliska oljan när det gäller produktionsvolym i världen. En 
viktig aspekt av detta är produktiviteten per hektar. Den är minst fem gånger högre än för andra 
vegetabiliska oljor, t.ex. raps- eller solrosolja. Användning av dessa skulle därför kräva betydligt större 



  
 

 

areal för att producera samma mängd olja. Dessutom kräver palmer mindre gödnings- och 
bekämpningsmedel per producerat ton än de grödor som ger andra vegetabiliska oljor.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Källa: http://www.eco-business.com/media/uploads/ebmedia/fileuploads/palm_oil_vs_alternatives_image_from_the_guardian.jpg)  
 
 

 3. Hur mycket palmolja innehåller Ferreros produkter? 
 Framgången för våra produkter över hela världen beror på hemliga recept som ingen någonsin har 
lyckats kopiera. De är en mycket viktig tillgång för Ferrero-koncernen. Det är därför förståeligt att – precis 
som för vilken annan produkt som helst som är känd för sitt unika recept – vi inte kan svara på den frågan 
i detalj.  
Vi kan dock säga att palmolja, som används i olika kvantiteter i Ferreros produkter, spelar en viktig roll för 
att uppnå balans mellan komponenterna. Detta säkerställer att produkten har rätt struktur utan att 
härdning behövs. Det förhöjer också smaken av övriga ingredienser eftersom oljan är lukt- och smakfri 
efter raffineringsprocessen.  
 

 4. Innehåller palmoljan i Ferreros produkter härdade fetter? 
 Nej, palmoljan som används i våra produkter innehåller inte härdade fetter. 
Palmolja spelar i själva verket en avgörande roll för att uppnå balans mellan komponenterna. Det 
säkerställer den speciella bredbarheten hos Nutella® och en varierande men unik konsistens i Kinder®-
produkterna, utan att härdning behövs.  
 

 5. Varifrån kommer den palmolja som används i Ferreros produkter?  
 Enligt våra aktuella uppgifter (i december 2015) kommer 99,5 % av våra leveranser av palmolja från 63 
fabriker och 301 plantager som ligger i Västmalaysia (75,87 % av den totala volymen), Papua New Guinea 
(18,17 %), Östmalaysia (3,67 %), Brasilien (1,2 %), Indonesien (0,91 %), Guatemala (0,1 %) och 
Salomonöarna (0,08 %).  
Dessutom kommer 6,34 % av volymerna av den palmolja vi köper från ungefär 20 941 småodlare.   
 

 6. Innehåller Ferreros produkter certifierad palmolja?   
 Ja, Ferreros produkter innehåller bara hållbar, 100 % RSPO-certifierad, segregerad palmolja från och 
med januari 2015. Detta innebär att den palmolja som används i Ferreros produkter hålls separerad från 

konventionell palmolja genom hela leveranskedjan. Så Ferreros produkter innehåller fysiskt certifierad, 
hållbar palmolja. 

http://www.eco-business.com/media/uploads/ebmedia/fileuploads/palm_oil_vs_alternatives_image_from_the_guardian.jpg


  
 

 

Segregeringen gör också att vi kan identifiera ursprungsfabriken för palmoljan, och tack vare det 
uppkopplade e-spårningssystemet kan vi spåra den fysiska handeln av certifierad RSPO-olja genom 
leveranskedjan.  
 
”Genom att uppnå 100 % segregerad, certifierad, hållbar palmolja inom ramen för Roundtable on 
Sustainable Palm Oil, har Ferrero visat att man hanterar tropisk avskogning på ett trovärdigt sätt ”, säger 
Richard Holland, chef för Världsnaturfonden WWF:s Market Transformation Initiative. RSPO själva har 
uppmärksammat Ferreros prestation: ”Från och med 1 januari 2015 innehåller Ferreros produkter endast 
100 % segregerad, certifierad, hållbar palmolja. För en stor livsmedelstillverkare är det en 
anmärkningsvärd prestation. Vi uppmuntrar andra företag att följa Ferreros exempel för hållbara 
leveranser av palmolja.” 
 
För att uppfylla konsumenternas förväntningar, gick Ferrero längre än RSPO-certifieringen genom att i 

november 2013 anta en policy mot avskogning, Ferrero Palm Oil Charter. För att omsätta åtagandet i 
deklarationen i konkreta åtgärder, startade Ferrero också i november 2013 ett tekniskt samarbete med 
TFT för att få stöd i att införa deklarationen för palmolja. 

 

 7. Har Ferrero en policy mot avskogning?   
 Ja, Ferrero har antagit en policy mot avskogning kopplad till leveranskedjan för palmolja. I november 
2013 publicerades specifikt Ferrero Palm Oil Charter i syfte att ta hand om de viktigaste orsakerna till 
avskogning och exploatering som kan har samband med produktionen av palmolja, vid nära samarbete 
med leverantörerna. 
I november 2013 blev vi också medlemmar av TFT, en global organisation som drivs utan vinstsyfte, och 
deras team stödjer oss när åtagandena i deklarationen ska införas direkt på de plantager som levererar till 
oss.  
 
Med omtanke om våra konsumenter och civilsamhällets förväntningar är vi specifikt engagerade 
i att se till att våra leverantörer av palmolja uppfyller följande: 

1.   Tillhandahåller fullständigt spårbar olja, inklusive den från småodlare.  
2.   Inte avverkar skogar med höga kollager.  
3.   Inte använder eld för att röja mark.  
4.   Inte planterar på torvmarker. 
5.   Skyddar orangutang och andra hotade arter genom att bevara områden med högt 
konservatoriskt värde.  
6.   Rapporterar utsläpp av växthusgaser i sin produktion.  
7.   Respekterar mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för fritt informerat samtycke för 
ursprungsbefolkning och lokalsamhällen.  
8.   Erkänner, respekterar och stärker arbetarnas rättigheter.  
9.   Inte använder parakvat.  
10. Aktivt bekämpar korruption. 

 
Sedan 2013 har vi arbetat tillsammans med TFT för att samarbeta med våra underleverantörer och stödja 
dem i arbetet med att införa deklarationen.  
 
2014 började våra team, med stöd från TFT, att besöka de viktigaste fabrikerna och genomföra 
dokumentrevisioner samt fältbesök på de plantager som levererar till oss. Det gjordes med fyra 
leverantörsgruppföretag i Västmalaysia (som står för 75,49 % av våra leveranser av palmolja). I slutet av 
varje besök hölls ett möte med leverantörerna för att ge dem råd om upptäckta problem som rör vår 
deklaration, och för att upprätta och diskutera en tidssatt åtgärdsplan med varje odlare. 
 
Tillsammans med vårt arbete mot avskogning stödjer vi verktygen i HCS (High Carbon Stock) Approach 
som ett sätt att erkänna lokalsamhällenas markrättigheter. Detta är ett landskapsbaserat synsätt, och det 

http://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11
http://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11
http://tft.squareeye.com/news/item/?n=18489
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-palm-oil-progress-report---November-2014/?searchcat=&searchdate=2014-11


  
 

 

ger företag som producerar handelsvaror över hela världen praktisk vägledning i hur man ska identifiera 
tropiska skogar som ska bevaras och skadad mark där det kan finnas möjlighet att utveckla plantager: 
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/High-Carbon-Stock-Toolkit/. 
 
Vårt arbete med TFT under de senaste två åren har visat att komplexiteten med att införa vår deklaration 
skiljer sig åt beroende på leverantörerna. Vi har insett att vår deklaration fungerar som ett väletablerat 
verktyg för att få våra leverantörer att använda bättre arbetsmetoder. I detta sammanhang kan vi 
betrakta målet med deklarationen som uppfyllt, och vi är redo att ta ytterligare steg mot ansvarsfull 
palmolja genom att införa ett verifieringsprotokoll för hela vår leveranskedja. 
 
För att ytterligare säkerställa att vår deklaration införs på ett robust och trovärdigt sätt, har Ferrero med 
stöd från TFT utvecklat ett verifieringsprotokoll. Det definierar det system som Ferrero tillämpar för att 
övervaka att principerna i deklarationen efterlevs genom hela leveranskedjan. Ett revisionsföretag 
kommer att anlitas – som ett kontrollorgan från tredje part – för att validera införandet av protokollet 
och den förmedlade informationen (resultat, framsteg osv.). 
 
Verifieringsprotokollet är för närvarande ute på remiss hos leverantörer och ideella organisationer, och 
det förväntas lanseras under våren 2016. 

Dessutom har Ferrero utvärderats av Greenpeace i deras styrkort för 2016 och fått omdömet ”på rätt 
spår” i arbetet med att få slut på avskogningen. Ferrero har också fått ett erkännande för sin starka och 
ansvarsfulla strategi för anskaffning och reformering av branschen:  
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
Ferrero har också stött New York Declaration on Forest, en icke juridiskt bindande politisk deklaration 
som blev resultatet av en dialog mellan regeringar, företag och civilsamhället och som drevs fram tack 
vare FN:s klimatmöte. Syftet är att minska förstörelsen av naturskogar med hälften till 2020, och att 
sträva efter att få ett slut på den till 2030. Genom att stödja denna deklaration delar Ferrero visionen om 
att sakta in, få ett stopp på och vända den globala förstörelsen av skogarna och samtidigt förbättra 
livsmedelssäkerheten för alla.  
 
För att se uppdateringar om hur arbetet med deklarationen framskrider halvårsvis, se 
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-
report/?searchcat=&searchdate=2015-12. 
 
 

 8. Hur inför Ferrero sin policy mot avskogning?   
 Sedan 2013 har vi arbetat tillsammans med TFT för att samarbeta med våra underleverantörer och få 
dem att arbeta efter deklarationen.  
The Forest Trust (TFT) drivs utan vinstsyfte och är den tekniska partner vars team hjälper Ferrero att 
införa sin policy mot avskogning i de palmoljeplantager som levererar till oss sedan lanseringen av Ferrero 
Palm Oil Charter i november 2013.   
Från och med december 2015 har vi tillsammans med TFT uppnått 99,5 % full spårbarhet för färska 
fruktställningar (FFB, Fresh Fruit Bunch) till de odlare som levererar till oss. Specifikt i december 2015 
hade vi registrerat 63 fabriker och 301 plantager. Genom att vi känner till platsen för den plantage som 
levererar till oss, kan vi identifiera vart vi ska åka, och genom att direkt besöka några av våra plantager i 
samarbete med TFT har vi kunnat identifiera brister i fält vad gäller policy, rutiner och arbetsmetoder som 
krävs i vår deklaration. 
 
De här åtgärdsplanerna genomförs nu och övervakas för att säkerställa att de införs på rätt sätt. Vi 
offentliggör uppdateringar halvårsvis om hur arbetet med att införa deklarationen framskrider.  
 

http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/High-Carbon-Stock-Toolkit/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
http://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11
http://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter/?searchcat=&searchdate=2013-11


  
 

 

För att sammanfatta arbetet som görs tillsammans med TFT, har vi varit engagerade i att  
 kartlägga Ferreros leveranskedja upp till plantagerna 
 utvärdera Ferreros leverantörer genom skrivbordskontroller 
 identifiera möjliga risker i Ferreros leveranskedja  
 besöka de identifierade prioriterade leverantörerna och utvärdera avvikelserna mellan 
produktionsmetoderna och deklarationen 
 upprätta en åtgärdsplan om det finns brister och utvärdera dessa brister tillsammans med 
leverantören. 
 
Ett tredjepartsorgan kommer att verifiera hur våra leverantörer inför kraven i deklarationen från 2016.  
 
Vi är medvetna om det ansvar som är förknippat med att ha ledande globala varumärken, och vi har 
åtagit oss att utnyttja denna ställning för att omforma och modernisera palmoljeindustrin.  
I detta sammanhang innebar Ferreros medlemskap i POIG i november 2015 ett naturligt steg för att 
genomföra våra åtaganden och åtgärder från en trovärdig och nyskapande plattform. 
 
På Ferrero delar vi POIG:s vision om att ”bryta sambanden mellan palmolja och avskogning samt 
överträdelser mot mänskliga rättigheter och mark- och arbetsrättigheter” (www.poig.org). I linje med 
denna vision stödjer vi HCS Approach och ”Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and 
Implementation Guidance”. Vi uttalade vårt stöd för dessa i april 2015 och april 2016, och båda dessa 
verktygsuppsättningar ger våra leverantörer en praktisk vägledning i hur de ska hantera kraven i vår 
deklaration mot avskogning och exploatering. 
 
Ferrero har faktiskt utvärderats av Greenpeace i deras styrkort för 2016 och fått omdömet ”på rätt spår” i 
arbetet med att få slut på avskogningen. Ferrero har också fått ett erkännande för sin starka och 
ansvarsfulla strategi för anskaffning och reformering av branschen:  
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
För att se halvårsvisa uppdateringar av framstegen, sehttps://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-
fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12. 
 

 9. Varför har Ferrero antagit en policy mot avskogning?   
 Även om Ferrero uppnådde 100 % certifiering 2015 enligt RSPO:s segregerade leveranskedja, ville 
Ferrero gå längre än RSPO:s certifiering med omtanke om konsumenterna och civilsamhällets 
förväntningar. I november 2013 publicerades därför Ferreros deklaration för palmolja i syfte att ta hand 
om de viktigaste orsakerna till avskogning och exploatering som har samband med produktionen av 
palmolja. Detta sker i nära samarbete med leverantörerna. I linje med deklarationens mål blev vi i 
november 2013 också medlemmar av TFT, en global organisation som drivs utan vinstsyfte, och deras 
team stödjer oss när åtagandena i deklarationen ska införas direkt på de plantager som levererar till oss.  
 
Vi arbetar tillsammans med TFT för att samarbeta med våra leverantörer och för att vara synliga i de 
palmoljefabriker och plantager som levererar till oss. Det första steget i den här processen för att bli mer 
synliga är fullständig spårbarhet. Från och med december 2015 har vi uppnått 99,5 % full spårbarhet för 
färska fruktställningar (FFB, Fresh Fruit Bunch) till de odlare som levererar till oss och 100 % till 
fabrikerna. Dessutom har vi börjat besöka de prioriterade plantagerna där vi ger rekommendationer 
inklusive tidsplaner för att deklarationen ska kunna uppfyllas. 
 
Vi är också medvetna om det ansvar som är förknippat med att ha ledande globala varumärken, och vi 
har åtagit oss att utnyttja denna ställning för att omforma och modernisera palmoljeindustrin.  
I detta sammanhang innebar Ferreros medlemskap i POIG i november 2015 ett naturligt steg för att 
genomföra våra åtaganden och åtgärder från en trovärdig och nyskapande plattform. 

http://www.poig.org/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12


  
 

 

På Ferrero delar vi POIG:s vision om att ”bryta sambanden mellan palmolja och avskogning samt 
överträdelser mot mänskliga rättigheter och mark- och arbetsrättigheter” (www.poig.org). I linje med 
denna vision stödjer vi HCS Approach och ”Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and 
Implementation Guidance”. Vi uttalade vårt stöd för dessa i april 2015 och april 2016, och båda dessa 
verktygsuppsättningar ger våra leverantörer en praktisk vägledning i hur de ska hantera kraven i vår 
deklaration mot avskogning och exploatering.  
 
Ferrero har utvärderats av Greenpeace i deras styrkort för 2016 och fått omdömet ”på rätt spår” i arbetet 
med att få slut på avskogningen. Ferrero har också fått ett erkännande för sin starka och ansvarsfulla 
strategi för anskaffning och reformering av branschen:  
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
För att se halvårsvisa uppdateringar av framstegen, sehttps://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-
fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12. 

  
 10. Är palmoljan i Ferreros produkter spårbar?  
 Hittills har Ferrero uppnått följande spårbarhet:  

 100 % till kända fabriker (RSPO-certifiering under den segregerade leveranskedjan).  

 99,5 % till kända plantager/gårdar – vi känner till egendomarnas namn och deras GPS-
koordinater.  

 
Våra aktuella uppgifter i december 2015 visar att dessa 99,5 % av våra leveranser av palmolja kommer 
från 63 fabriker och 301 plantager som ligger i Västmalaysia (75,87 % av den totala volymen), Papua New 
Guinea (18,17 %), Östmalaysia (3,67 %), Brasilien (1,2 %), Indonesien (0,91 %), Guatemala (0,1 %) och 
Salomonöarna (0,08 %). Dessutom kommer 6,34 % av volymerna av palmolja vi köper från ungefär 20 941 
småodlare.   
 

 11. Hur tänker Ferrero inkludera småodlare i sin leveranskedja?  
En av hörnpelarna i deklarationen för palmolja är att inkludera småodlare i våra leveranskedjor. I 
palmoljesektorn utgör de cirka 40 % av den planterade arealen, men de är inte alltid integrerade i 
marknadens värdekedja, framförallt när det gäller RSPO-certifierad segregerad palmolja. Certifiering är 
verkligen svårt och inte alltid lönsamt för småodlare. Dessutom finns det utmaningar med att koppla ihop 
småodlare med formella marknader.  
Särskilt större plantager har under lång tid försökt att förbättra effektiviteten och minimera kostnaderna 
genom att förenkla och standardisera sin leverantörsbas, vilket ofta har försämrat möjligheterna för 
småodlare.  
Tillsammans med TFT arbetar Ferrero med att lansera lantlighetsinitiativet som fokuserar på den 
kulturella, ekologiska och logistiska mångfalden i småodlarnas arbete. Avsikten är att tillhandahålla 
anpassat stöd så att de kan bli en del av marknaden och öka sin uthållighet. I december 2015 kom 6,34 % 
av den volym av palmolja vi köper från cirka 20 941 småodlare. 

 
 12. Hur garanterar Ferrero arbetarnas rättigheter i sin leveranskedja för palmolja?  
Ferrero inser betydelsen av att garantera ansvarsfulla arbetsförhållanden i sin leveranskedja för palmolja. 
Koncernen avser att stödja en pågående dialog med leverantörerna om ansvarsfull palmoljeproduktion. 
 
Inom ramen för Ferreros engagemang för att garantera sådana rättigheter har vi därför lanserat vår 
deklaration för palmolja i november 2013. Den innehåller specifika krav när det gäller arbetsförhållanden 
på de plantager som levererar till oss.  Deklarationen säger att Ferrero har åtagit sig att se till att 
leverantörerna ska ”erkänna, respektera och stärka arbetarnas rättigheter” enligt ILO:s konventioner. 
Sedan dess har vi avsatt avsevärda resurser för att kartlägga Ferreros leveranskedja för palmolja i syfte att 
identifiera alla större brister som rör deklarationen. 

http://www.poig.org/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12


  
 

 

 
Ferrero har konsulterat de huvuddokument som rör arbetarnas rättigheter och som upprättats av de 
viktigaste intressenterna: ILO:s konventioner, RSPO-standarder, TFT:s riktlinjer mot exploatering samt 
dessutom stött ”Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance”. 
Den publicerades i mars 2015 gemensamt av ett stort antal internationella organisationer för mänskliga 
rättigheter och miljö. Man enades om en gemensam plattform som rör rättvisa arbetsförhållanden. 
Dokumentet ger en gemensam referenspunkt för vad som utgör fritt och rättvist arbete i 
palmoljeproduktion, baserat på de ramverk som finns i ILO:s grundläggande konventioner och FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, och det bygger på RSPO:s befintliga standard. 
 
I linje med företagets deklaration för palmolja och genom att stödja ”Free and Fair Labor in Palm Oil 
Production: Principles and Implementation Guidance”, kommer Ferrero att engagera och stödja sina 
leverantörer i att utveckla, införa och följa upp en praktiskt inriktad och långsiktig åtgärdsplan i syfte att 
ta hand om de problem som finns i deras egna och tredje parts egendomar. 
 
För att se den senaste uppdateringen av deklarationen för palmolja, sehttps://www.ferrero.com/group-
news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12. 
 
Mer information om dokumentet finns på: ”Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and 
Implementation Guidance”. 
 

 13. Vilka är Ferreros milstolpar på vägen mot ansvarsfull palmolja?  
Ferreros milstolpar på sin väg mot ansvarsfulla leveranser av palmolja sammanfattas här:  
Januari 2005: Ferrero blir medlem av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 
November 2013: Ferrero lanserar Palm Oil Charter och blir medlem av The Forest Trust. 
Maj 2014: Ferrero publicerar sin första progressrapport om hur deklarationen införs. 
November 2014: Ferrero börjar stödja Palm Oil Innovation Group (POIG). 
November 2014: Ferrero bekräftar några kvarvarande problem på plantagerna man får leveranser från, och 
man kommer överens om en åtgärdsplan med sina leverantörer. 
Januari 2015: alla Ferreros produkter i hela världen är RSPO-certifierade för den segregerade 
leveranskedjan – detta innebär att de fysiskt innehåller hållbar palmolja från en certifierad leveranskedja. 
April 2015: Ferrero stödjer  High Carbon Stock (HCS) Approach; en verktygsuppsättning för att identifiera 
tropiska skogar som ska bevaras och skadad mark där det kan finnas möjlighet att utveckla plantager. 
Oktober 2015: Ferrero har identifierat de fabriker och relaterade plantager som står för 99,5 % av den 
palmolja man köper. 
November 2015: Ferrero blir medlem av Palm Oil Innovation Group (POIG). 
December 2015: Ferrero delar med sig av sitt verifieringsprotokoll i deklarationen för palmolja till 
leverantörer och ideella organisationer. 
Mars 2016: Ferrero stödjer ”Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance”. 

 

 14. Anges palmolja på Ferreros produktetiketter?   
 Innehållet på Ferreros produktetiketter följer alltid strikt relevant lokal lagstiftning. 
Ferrero började exempelvis ange vilken typ av vegetabilisk olja som används på sina produktetiketter i 
EU-länderna i augusti 2014, vilket var flera månader innan EU:s lagstiftning började gälla i december 
2014.  
Dessutom började Ferrero i januari 2015 att ange vilken typ av vegetabilisk olja som används på 
produktetiketterna i Australien, trots att det inte fanns lagkrav på detta.  

 
Läs mer: 
För information om alla råvaror vi använder i våra produkter och vårt åtagande för kvalitet och 
hållbarhet, se över vår Corporate Social Responsibility Report http://www.ferrerocsr.com/  
Lansering av deklarationen 
1:a uppdateringen 
2:a uppdateringen 

https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
https://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjyvOST--_KAhXCB5oKHUUEBq4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.humanityunited.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FPalmOilPrinciples_031215.pdf&usg=AFQjCNECzgoZRHsTWCq1-JXyAu5H8rf-IQ
https://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjyvOST--_KAhXCB5oKHUUEBq4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.humanityunited.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FPalmOilPrinciples_031215.pdf&usg=AFQjCNECzgoZRHsTWCq1-JXyAu5H8rf-IQ
http://www.rspo.org/members/96/Ferrero-Trading-Lux-S.A
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter
https://www.ferrero.com/news/group-news/Ferrero-responsible-palm-oil-progress-update/?searchcat=&searchdate=2014-05
http://poig.org/leading-manufacturers-and-retailers-announce-support-for-palm-oil-innovation-group/
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3:e uppdateringen 
4:e uppdateringen 
 
 
För mer information om Ferreros produkter, se följande länkar: 
Nutella® www.nutella.com   

Kinder®  www.kinder.com  
Mer information om användning av palmolja i livsmedel i EU-länderna finns på följande länk: 
http://www.palmoilandfood.eu/en (finns också på italienska, svenska och norska) 

https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero-Palm-Oil-Charter-2015/?searchcat=&searchdate=2015-06
https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
http://www.nutella.com/
http://www.kinder.com/
http://www.palmoilandfood.eu/en

