
  
 

Om palmeolje i våre produkter  
 

 1. Hvorfor bruker dere palmeolje?  
 I NUTELLA® 
Det er tre grunner til at palmeolje brukes i Nutella®:  

 Den gir produktet den spesielle kremaktigheten og den riktige konsistensen og - ikke 
minst - uten å ty til hydrogeneringsprosessen som produserer "transfett". Transfett 
regnes som spesielt skadelig for helse av myndighetene og den vitenskapelige verden. 

 Den bidrar til å kombinere de andre ingrediensene (som for eksempel hasselnøtter), og 
øker smaken til disse siden den er smak- og luktfri etter raffineringsprosessen. 

 Palmeolje bidrar til å bevare den unike Nutella®-smaken i hele holdbarhetstiden på grunn 
av høyere stabilitet mot oksidering sammenlignet med andre vegetabilske oljer. 

 I KINDER® 
Det er tre grunner til at palmeolje brukes i Kinder®:  

 Palmeolje kan tilpasses til de ulike kravene til hver enkelt Kinder®-oppskrift: Noen krever 
fyll som er mer kremaktig, andre en sprø konsistens eller til og med begge, og - aller 
viktigst - uten å ty til hydrogeneringsprosessen, som produserer "transfett". Transfett 
regnes som spesielt skadelig for helsen av myndighetene og den vitenskapelige verden.  

 Den bidrar til kombinasjonen av de andre ingrediensene (som for eksempel melk, kakao 
og hasselnøtter) og forsterker disse smakene siden den er smak- og luktfri etter 
raffineringsprosessen. 

 Den bidrar til å bevare den unike Kinder®-smaken i hele holdbarhetstiden på grunn av 
høyere stabilitet mot oksidering sammenlignet med andre vegetabilske oljer.  

 I ANDRE FERRERO-PRODUKTER 
Det er tre grunner til at Palmeolje brukes i en rekke andre Ferrero-produkter sammen med andre 
nøye utvalgte ingredienser: 

 Palmeolje er veldig allsidig og kan tilpasses i forskjellige mengder til kravene til hver 
enkelt oppskrift: Noen oppskrifter krever et mer kremaktig fyll, andre har en sprø 
konsistens, og - ikke minst - uten å ty til hydrogeneringsprosessen, som produserer 
"transfett". Transfett regnes som spesielt skadelig for helsen av myndigheter og den 
vitenskapelige verden. 

 Palmeoljen brukes i ulike mengder i Ferrero-produkter og er viktig for å oppnå balanse 
mellom komponentene. Den sikrer at produktet har den riktige konsistensen uten å ty til 
hydrogeneringsprosessen, og forbedrer smaken av de andre ingrediensene, siden den er 
smak- og luktfri etter raffineringsprosessen.  

 Den bidrar til å bevare den unike smaken til Ferrero-produkter i hele holdbarhetstiden på 
grunn av høyere stabilitet mot oksidering sammenlignet med andre vegetabilske oljer. 
 
 

 2. Hvorfor bruker ikke Ferrero andre oljer i stedet for palmeolje? 
 Palmeolje er det beste alternativet for å sikre at produktet har den rette konsistensen og strukturen, og 
den påvirker ikke den karakteristiske smaken til de andre ingrediensene. Sist, men ikke minst, trenger 
man ikke 
ty til hydrogeneringsprosessen som produserer “transfett”. Transfett 
regnes som spesielt skadelig for helsen av myndigheter og den vitenskapelige verden. Mange andre oljer 
må gjennomgå hygdrogenering for å oppnå den kremaktige konsistensen som er nødvendig for våre 
produkter, men palmeolje oppnår dette uten hydrogenering.  
 
I tillegg er palmeolje den viktigste vegetabilske oljen i verden når det gjelder produksjonsvolum. Her er 
produktivitet per hektar et viktig aspekt. Den er minst 5 ganger høyere enn for andre vegetabilske oljer, 
som raps- og solsikkeolje. Bruken av disse ville derfor kreve betydelig mer mark for å produsere samme 
kvantum av palmeolje. Dessuten krever palmetrærne mindre kunstgjødsel og plantevernmidler per tonn 
produksjon enn plantene som produserer andre vegetabilske oljer.  
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 3. Hvor mye palmeolje er det i Ferrero-produkter? 
 Den verdensomspennende suksessen for produktene våre skyldes hemmelige oppskrifter som ingen har 
lykkes med å kopiere. De er en svært viktig ressurs for Ferrero-gruppen, og det sier seg selv at vi ikke - 
akkurat som for alle andre produkter som er kjent for sin unike oppskrift - kan svare på dette spørsmålet i 
detalj.  
Vi kan imidlertid si at palmeoljen som brukes i ulike mengder i Ferrero-produktene, spiller en viktig rolle 
for å oppnå balanse mellom de ulike ingrediensene. Den sikrer at produktet har den riktige konsistensen 
uten å ty til hydrogeneringsprosessen, og den forbedrer smaken av de andre ingrediensene, siden den er 
smak- og luktfri etter raffineringsprosessen.  
 

 4. Inneholder palmeoljen i Ferrero-produkter mettet fett? 
 Nei, palmeoljen som brukes i produktene våre inneholder ikke mettet fett. 
Det er faktisk slik at palmeoljen er avgjørende for å oppnå balanse mellom de ulike ingrediensene, noe 
som sikrer den spesielle smørbarheten til Nutella® og en annerledes, men unik konsistensopplevelse i 
Kinder®-produkter, uten å ty til hydrogeneringsprosessen.  
 

 5. Hvor kommer palmeoljen som brukes i Ferrero-produkter fra?  
 Våre nåværende registre (fra og med desember 2015) viser at 99,5 % av vår palmeoljeforsyning kommer 
fra 63 møller og 301 plantasjer som befinner seg på: Malaysiahalvøya (75,87 % av det totale volumet), i 
Papua Ny-Guinea (18,17 %), på Øy-Malaysia (3,67 %), i Brasil (1,2 %), Indonesia (0,91 %), Guatemala (0,1 
%) og på Salomonøyene (0,08 %).  
Dessuten kommer 6,34 % av palmeoljen vi kjøper fra ca. 20 941 småbrukere eller småbønder.   
 

 6. Inneholder Ferrero-produkter sertifisert palmeolje?   
 Ja, siden januar 2015 inneholder Ferrero-produkter kun bærekraftig palmeolje som er 100 % RSPO-
sertifisert som segregert palmeolje. Det betyr at den palmeoljen som brukes i Ferrero-produkter holdes 

adskilt fra vanlig palmeolje gjennom hele forsyningskjeden. Slik at Ferrero-produkter inneholder fysisk 
sertifisert palmeolje. 
Segregeringen gjør det også mulig for oss å identifisere møllen palmeoljen kommer fra, og takket være 
det nettbaserte e-sporingssystemet kan vi spore den fysiske handelen av sertifisert RSPO-olje langs 
forsyningskjeden.  
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“Ved å oppnå 100 % segregert sertifisert bærekraftig palmeolje innenfor rammen av Roundable of 
Sustainable Palm Oil, har Ferrero vist at de takler tropisk avskoging på en troverdig måte", sa Richard 
Holland, Director of WWF's Market Transformation Initiative. RSPO har anerkjent Ferreros innsats på 
dette området: “Fra 1. januar 2015 inneholder Ferrero-produkter bare 100 % segregert CSPO. Dette er en 
betydelig prestasjon av en stor næringsmiddelprodusent. Vi oppfordrer andre selskaper til å følge Ferreros 
engasjement om bærekraftig palmeoljekilde.” 
 
For å tilfredsstille forbrukernes forventninger overgikk Ferrero RSPOs sertifisering i november 2013 ved å 

vedta en "Ikke-avskogingspolitikk",  Ferreros palmeoljecharter. For å gjøre om charterets forpliktelser til 
konkrete handlinger, inngikk Ferrero i november 2013 et teknisk partnerskap med TFT for å støtte dem i 
gjennomføringen av palmeoljecharteret. 

 

 7. Har Ferrero vedtatt en ‘ikke-avskogings’-policy?   
 Ja, Ferrero har vedtatt en ‘ikke-avskogings’-policy som er relatert til forsyningskjeden til palmeoljen. I 
november 2013 ble Ferrero Palm Oil Charter  publisert for å ta opp de viktigste årsakene til avskoging og 
utnyttelse som kan relateres til palmeoljeproduksjon, i tett samarbeid med leverandørene. 
I November 2013 ble vi også medlem av TFT, en global ideell organisasjon som støtter oss i 
implementeringen av våre charterforpliktelser på de plantasjene vi får forsyninger fra.  
 
For å tilfredsstille bekymringene til forbrukerne våre og forventningene fra det sivile samfunnets er vi fast 

bestemte på å 
sikre at palmeoljeleverandørene våre: 

1.   Leverer fullt sporbar olje samtidig som de inkluderer småbrukere.  
2.   Ikke rydder High Carbon Stock-skoger (skoger som er identifisert som områder som skal 
prioriteres for vern fra konvertering).  
3. Ikke bruker ild for å rense mark.  
4.   Ikke dyrker på torvjord. 
5.   Beskytter orangutanger og andre truede arter ved å opprettholde områder med høy verneverdi.  
6.   Rapporterer om klimagassutslippene til produksjonen sin.  
7.   Respekterer menneskerettigheter, herunder retten til fritt, forhånds- og informert samtykke fra 
urfolk og lokalsamfunn.  
8.   Anerkjenner, respekterer og styrker arbeidernes rettigheter.  
9.   Ikke bruker ugressdreper.  
10. Bekjemper korrupsjon aktivt. 

 
Siden 2013 har vi sammen med TFT samarbeidet med våre underleverandører og støttet dem i 
vedtakelser av charteret.  
 
I 2014 begynte teamene våre med støtte fra TFT å besøke prioriterte møller og gjennomføre 
dokumentasjonkontroll og feltbesøk på leverandørplantasjene med fire leverandørgruppeselskaper på 
Malaysiahalvøya (som dekker 75,49 % av palmeoljeforsyningen vår). På slutten av hvert besøk hadde de 
møte med leverandørene for å informere dem om eventuelle problemer relatert til charteret vårt, og for 
å etablere og diskutere en tidsbundet handlingsplan med hver dyrker. 
 
Under vår reise mot "Ingen avskogings'-reise og som en anerkjennelse av samfunnets landrettigheter, 
støtter vi HCS (High Carbon lager)-tilnærmingens verktøykasse. Dette er en landskapsbasert tilnærming 
og gir råvareproduserende selskaper over hele verden praktisk veiledning om hvordan man kan 
identifisere tropisk skog for bevaring og degradert mark som ligger brakk for potensiell plantasjeutvikling: 
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/High-Carbon-Stock-Toolkit/. 
 
De to siste årene av arbeidet vårt med TFT har avdekket ulike lag av kompleksitet for gjennomføringen av 
vårt charter avhengig av leverandørene. Vi har forstått at charteret vårt fungerer godt som et veletablert 
verktøy for å bringe leverandørene nærmere bedre praksiser. I denne sammenhengen regner vi formålet 

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
http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/High-Carbon-Stock-Toolkit/


  
 

med charterets arbeid som oppnådd, og vi er klare til å ta ytterligere et skritt mot ansvarlig palmeolje 
gjennom implementering av en verfiseringsprotokoll i hele forsyningskjeden. 
 
Med støtte fra TFT har Ferrero utviklet en verifiseringsprotokoll som definerer systemet Ferrero innfører 
for å overvåke overholdelse av charterprinsipper gjennom hele forsyningskjeden sin. På denne måten 
sikrer Ferrero at charterets implementeringer er holdbare og troverdige. Vi kommer til å engasjere et 
revisjonsselskap, som et tredjeparts verifiseringsorgan, for å validere implementeringen av protokollen og 
informasjonen som gis ut (resultater, fremdrift osv.). 
 
Verifiseringsprotokollen er for tiden på høring hos leverandører og NGO-er og vi planlegger å lansere den 
våren 2016. 

Ferrero har også blitt evaluert av Greenpeace’s 2016 scorecard som ‘i rute’ når det gjelder å avvikle 
avskoging, og har blitt anerkjent for sin høye grad av ansvar når det gjelder forsyning og 
industrireformstrategi: 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
Ferrero har også stilt seg bak  New York Declaration on Forests en ikke-juridisk bindende politisk 
erklæring som vokste frem fra dialog mellom myndigheter, selskaper og det sivile samfunn, inspirert av 
klimatoppmøtet til FNs generalsekretær. Målet er å kutte naturlig tap av skog til halvparten innen 2020, 
og å forsøke å hindre avskoging innen 2030. Ved å stille seg bak denne erklæringen deler Ferrero visjonen 
om å redusere, stoppe og reversere tap av skog samtidig som de øker matvaresikkerheten for alle.  
 
Besøk https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-
report/?searchcat=&searchdate=2015-12 for å se oppdateringer om fremdrift for charteret hver 6 
måned. 
 
 

 8. Hvordan implementerer Ferrero sin ‘ikke-avskogings’-policy?   
Siden 2013 har vi sammen med TFT samarbeidet med våre underleverandører og støttet dem i 
vedtakelsen av charteret.  
The Forest Trust (TFT) er en ideell teknisk samarbeidspartner som hjelper Ferrero å implementere sin 
‘ikke-avskogings’-policy på palmeoljeplantasjer vi får forsyninger fra siden lanseringen av Ferreros Palm 
Oil Charter  i november 2013.   
Siden desember 2015 har vi sammen med TFT oppnådd 99,5 % full FFB (Fresh Fruit Bunch)-sporbarhet til 
bøndene som vi får forsyninger fra. Vi registrerte 63 møller og 301 plantasjer i desember 2015. Når vi vet 
hvor plantasjene vi får forsyninger fra er plasserte, er det mulig for oss å identifisere hvor vi skal dra. Ved 
å besøke et utvalg av våre plantasjer i samarbeid med TFT har vi kunnet identifisere eventuelle hull i 
retningslinjer, prosedyrer og feltpraksis som er definerte i charterets krav. 
 
Disse handlingsplanene er nå satt i verk og overvåkes for å sikre riktig implementering. Vi offentliggjør 
oppdateringer om fremdrift når det gjelder implementeringen av charteret hver 6. måned.  
 
For å oppsummere arbeidet som er utført med TFT er vi engasjerte i:  
 Kartlegging av Ferreros forsyningskjede opp til plantasjene. 
 Skrivebordsvurdering av Ferrero-leverandører. 
 Identifisering av potensiell risiko innen Ferreros forsyningskjede.  
 Besøk hos identifiserte prioriterte leverandører, og evaluering av mangler mellom produksjonspraksis 
og charteret. 
 Hvis vi finner mangler settes det opp en handlingsplan og manglene evalueres med leverandøren. 
 
Fra 2016 skal et tredjepartsorgan verifisere måten leverandørene våre implementerer charterkravene på.  
 

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


  
 

Vi er bevisste på ansvaret som følger med ledende globale merkevarer, og vi har forpliktet oss til å 
utnytte denne posisjonen til å omforme og innovere palmeoljeindustrien.  
I denne sammenhengen representerer Ferreros medlemskap i POIG fra november 2015 et naturlig steg i 
gjennomføringen av våre forpliktelser og handlinger på en troverdig og innovativ plattform. 
 
Hos Ferrero deler vi POIGs visjon om å “bryte koblingen mellom palmeolje og avskoging og brudd på 
menneskerettigheter, landrettigheter og arbeiderrettigheter.”(www.poig.org). I tråd med denne visjonen 
støtter vi HCS-tilnærmingen og "Fritt og rettferdig arbeid innen palmeoljeproduksjon: Prinsipper og 
implementeringsveiledning". Disse verktøysettene ble godkjent i henholdsvis april 2015 og april 2016, og 
gir praktisk veiledning for våre leverandører når det gjelder charterkravene "ingen avskoging-ingen 
utnyttelse". 
 
Ferrero har også blitt evaluert av Greenpeace’s 2016 scorecard, og regnes som ‘i rute’ når det gjelder å 
avvikle avskoging, og har blitt anerkjent for sin høye grad av ansvar når det gjelder strategi for forsyning 
og industrireform: 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 
Besøk https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-
report/?searchcat=&searchdate=2015-12 for å se oppdateringene om fremdrift hver 6. måned. 
 

 9. Hvorfor har Ferrero vedtatt en ‘ikke-avskogings’-policy?   
 Selv om Ferrero oppnådde 100 % sertifisering i 2015 i henhold til RSPOs segregerte forsyningskjede 
ønsket Ferrero å gå utover RSPO-sertifiseringen for å tilfredsstille kundenes bekymringer og forventninger 
fra det sivile samfunnet. Som en konsekvens av dette ble Ferreros palmeoljecharter publisert i november 
2013. Det tar opp de viktigste årsakene til avskoging og utnyttelse som kan relateres til 
palmeoljeproduksjon, i tett samarbeid med leverandørene. I tillegg til dette og i tråd med charterets mål 
ble vi i november 2013 medlem av TFT, en global ideell organisasjon som støtter oss i implementeringen 
av våre charterforpliktelser direkte på plantasjene vi får forsyninger fra.  
 
Vi jobber med TFT og våre leverandører og for å bygge synlighet på palmeoljemøller og plantasjene vi 
kjøper fra. Det første steget i denne prosessen med økt synlighet er full sporbarhet. Siden desember 2015 
har vi sammen oppnådd 99,5 % full FFB (Fresh Fruit Bunch)-sporbarhet til bøndene som vi får forsyninger 
fra og 100 % fra møllene. Vi har også begynt å besøke de prioriterte plantasjene, og gi anbefalinger om 
hva som trengs for å oppfylle charteret vårt, der det har vært nødvendig, inkludert tidsfrister. 
 
Vi er også bevisste på ansvaret som følger med ledende globale merkevarer, og vi har forpliktet oss til å 
utnytte denne posisjonen til å omforme og innovere palmeoljeindustrien.  
I denne sammenhengen representerer Ferreros medlemskap i POIG fra november 2015 et naturlig steg i 
gjennomføringen av våre forpliktelser og handlinger på en troverdig og innovativ plattform. 
Hos Ferrero deler vi POIGs visjon om å “bryte koblingen mellom palmeolje og avskoging og brudd på 
menneskerettigheter, landrettigheter og arbeiderrettigheter.”(www.poig.org). I tråd med denne visjonen 
støtter vi HCS-tilnærmingen og "Fritt og rettferdig arbeid innen palmeoljeproduksjon: Prinsipper og 
implementeringsveiledning". Disse verktøysettene ble godkjent i henholdsvis april 2015 og april 2016, og 
gir praktisk veiledning for våre leverandører når det gjelder charterkravene "ingen avskoging-ingen 
utnyttelse".  
 
Ferrero har blitt evaluert av Greenpeace’s 2016 scorecard og regnes som ‘i rute’ når det gjelder å avvikle 
avskoging, og har blitt anerkjent for sin høye grad av ansvar når det gjelder strategi for forsyning og 
industrireform: 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2016/gp_IND_Palm
Scorecard_FINAL.pdf. 
 

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
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


  
 

Besøk https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-
report/?searchcat=&searchdate=2015-12 for å se oppdateringer om fremdrift hver 6. måned. 

  
 10. Er palmeoljen som brukes i Ferrero-produkter sporbar?  
 Så langt har Ferrero oppnådd sporbarhet på:  

 100 % til kjente møller (RSPO-sertifisering under den segregerte forsyningskjeden)  

 99,5 % til kjente plantasjer/gårder - vi kjenner navnene og GPS-koordinatene til disse 
eiendommene.  

 
Siden desember 2015 viser våre nåværende registre at 99,5 % av vår palmeoljeforsyning kommer fra 63 
møller og 301 plantasjer ligger på: Malaysiahalvøya (75,87 % av det totale volumet), i Papua Ny-Guinea 
(18,17 %), på Øy-Malaysia (3,67 %), i Brasil (1,2 %), Indonesia (0,91 %), Guatemala (0,1 %) og på 
Salomonøyene (0,08 %). I tillegg kommer 6,34 % av palmeoljen vi kjøper fra ca. 20 941 småbrukere eller 
små bønder.   
 

 11. Hvordan skal Ferrero inkludere småbrukere i forsyningskjeden?  
En av hjørnestenene i palmeoljecharteret er inkluderingen av småbønder i forsyningskjedene våre. I 
palmeoljesektoren utgjør de rundt 40 % av plantet hektar, men de er ikke alltid integrert i verdikjeden for 
markedet, hovedsakelig i forbindelse med RSPO-sertifisert segregert palmeolje. Sertifisering er vanskelig 
og ikke alltid lønnsomt for småbrukere. I tillegg er det utfordringer med å koble diverse småbrukere til 
formelle markeder.  
Større plantasjer har i lang tid forsøkt å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene ved å forenkle og 
standardisere forsyningsbasene sine, noe som ofte reduserer mulighetene for småbrukere.  
Sammen med TFT jobber Ferrero nå med å lansere Rurality-initiativet som har fokus på det kulturelle, 
økologiske og logistikkmessige mangfoldet til småbrukeres arbeid. På denne måten kan vi tilby 
skreddersydd støtte slik at de kan være en del av markedet samt forbedre sin fleksibilitet. Fra desember 
2015 vil 6,34 % av palmeoljen vi kjøper komme fra ca. 20 941 småbrukere eller små bønder. 

 
 12. Hvordan sikrer Ferrero rettighetene til arbeidere i sin forsyningskjede for palmeolje?  
Ferrero er klar over viktigheten av å sikre ansvarlige arbeidsforhold i sin forsyningskjede for palmeolje, og 
konsernet ønsker å støtte en løpende dialog med leverandørene når det gjelder ansvarlig 
palmeoljeproduksjon . 
 
Derfor lanserte Ferrero sitt palmeoljecharter i november 2013. Det inneholder spesifikke krav om 
arbeidsforhold på plantasjer de får forsyninger fra.  Her forplikter Ferrero seg til å sørge for at 
leverandørene overholder "Anerkjennelse, respekt og styrking av rettighetene til arbeidere" i henhold til 
definerte ILO-konvensjoner. Siden lanseringen er det blitt satt av betydelige ressurser for å kartlegge 
forsyningskjeden til Ferreros palmeolje for å identifisere eventuelle mangler når det gjelder charteret. 
 
Ferrero har gått gjennom de viktigste dokumentene om arbeideres rettigheter utviklet av hovedaktørene: 
ILO-konvensjoner, RSPO-standarder, TFT-retningslinjer for “Ingen utnyttelse” og har også sluttet seg til 
"Fri og rettferdig palmeoljeproduksjon: Prinsipper og implementeringsveiledning". Denne ble utgitt i 
mars 2015 av en bred allianse av internasjonale organisasjoner for menneskerettigheter og miljø med en 
felles plattform vedrørende rettferdige arbeidsforhold. Dokumentet gir et felles referansepunkt på hva 
som regnes som fritt og rettferdig arbeid i palmeoljeproduksjon, med grunnlag i de rammeverk som er 
nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner og FNs retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter, og det 
bygger på den eksisterende standarden som er etablert av RSPO. 
 
I tråd med palmeoljecharteret og ved å slutte seg til "Fritt og rettferdig arbeid i palmeoljeproduksjon: 
Prinsipper og implementeringsveiledning", vil Ferrero engasjere og støtte sine leverandører til å utvikle, 
implementere og følge opp en pragmatisk og langsiktig handlingsplan for å løse problemene på egne og 
tredjeparts eiendommer. 
 

https://www.ferrero.com/group-news/Ferrero's-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12
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For å se den siste oppdateringen av palmeoljecharteret, besøk https://www.ferrero.com/group-
news/Ferrero’s-fourth-palm-oil-progress-report/?searchcat=&searchdate=2015-12 
 
For mer informasjon om dokumentet, bruk linken: "Fritt og rettferdig arbeid i palmeoljeproduksjon: 
Prinsipper og implementeringsveiledning". 
 

 13. Hva er Ferreros milepæler på veien mot ansvarlig palmeolje?  
Ferrero-milepælene på vei mot en ansvarlig forsyning av palmeolje kan oppsummeres som følger:  
2005 - januar- Ferrero blir RSPO-medlem (Roundable on Sustainable Palm Oil) 
2013 - november - Ferrero lanserer Palm Oil Charter og blir medlem av The Forest Trust. 
2014 - mai - Ferrero publiserer sin første rapport om fremdriften  for charterets implementering 
2014 - november - Ferrero støtter Palm Oil Innovation Group (POIG). 
2014 - november - Ferrero anerkjenner at den gjenstår noen problemer på plantasjer de får forsyninger fra, 
og blir enig om en handlingsplan med sine leverandører. 
2015 - januar - Alle Ferrero-produkter i hele verden er RSPO-sertifiserte under den segregerte 
forsyningskjeden - noe som betyr at de fysisk inneholder bærekraftig palmeolje fra en sertifisert 
forsyningskjede. 
2015 - april - Ferrero slutter seg til  High Carbon Stock (HCS)-tilnærmingen, en verktøykasse for å 
identifisere tropiske skoger som skal vernes og mark som ligger brakk for potensiell plantasjeutvikling. 
2015 - oktober - Ferrero har identifisert møllene og relaterte opprinnelsesplantasjer for 99,5 % av 
palmeoljeproduktene selskapet kjøper. 
2015 - november - Ferrero blir medlem av Palm Oil Innovation Group (POIG). 
2015 - desember - Ferrero deler verifiseringsprotokollen for palmeoljecharteret med leverandører og NGO-
er. 
2016 – mars - Ferrero slutter seg til "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation 

Guidance" 

 

 14. Deklareres palmeolje på Ferrero produktetiketter?   
 Innholdet på Ferreros etiketter er alltid i strikt samsvar med gjeldende lokal lovgivning. 
Ferrero begynte for eksempel å indikere hvilken type vegetabilsk olje som brukes i selskapets produkter 
på produktetikettene i EU-land i august 2014, flere måneder før det ble lovpålagt i desember 2014.  
I januar 2015 begynte også Ferrero å indikere hvilken type vegetabilsk olje som brukes på 
produktetikettene sine i Australia, selv om ikke lovpålagt.  

 
Les mer: 
For informasjon om alle de råvarene vi bruker i produktene våre og vår forpliktelse til kvalitet og 
bærekraft, se vår Corporate Social Responsibility Report (rapport om bedriftens samfunnsansvar) 
http://www.ferrerocsr.com/  
Charterlansering 
1. oppdatering 
2. oppdatering 
3. oppdatering 
4. oppdatering 
 
 
For mer informasjon om Ferrero-produkter, se følgende lenker: 
Nutella® www.nutella.com   

Kinder®  www.kinder.com  
For mer informasjon om palmeolje som brukes i matvarer i EU-land, se følgende lenke: 
http://www.palmoilandfood.eu/en (også tilgjengelig på italiensk, svensk og norsk) 
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