Lidl Sveriges policy för mer
hållbara inköp av palmolja
och palmkärnolja

Version: Oktober 2017.

Innehåll
1. Lidls ansvar

3

2. Lidls mål

3

3. Lidl idag

4

4. Lidls engagemang

5

4.1 Ansvarsfull sortimentsutveckling

5

4.2 Ursprung, transparens och spårbarhet

6

4.3 Odling

6

4.4 Ingrepp på miljön

7

4.5 Vidareutveckling av standarder

7

Certifierad palmolja
100% Segregerad

2017
Mat

100% Mass Balance

2020
Non Food

Version: Oktober 2017.

2.
1.

Lidl Sveriges policy för mer hållbara inköp
av palmolja och palmkärnolja
1. Lidls ansvar
”Vi tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i vårt dagliga arbete.” Denna företags
princip beskriver Lidls ansvar för att bidra till en hållbar utveckling för människaoch
miljö. För att omsätta den i praktiken har vi tagit fram denna policy som beskriver vårt
förhållningssätt vid inköp av palmolja och palmkärnolja.
Med utgångspunkt i de tre aspekterna för hållbar utveckling har vi formulerat följande
grundprinciper för hur vi ser på hållbar livsmedelsproduktion. Ett hållbart jordbruk säker
ställer de grundläggande livsmedelsbehoven för dagens generation utan att äventyra kom
mande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Miljömässig hållbarhet
Ett miljömässigt hållbart jordbruk drivs på ett sätt som värnar miljön, inte utarmar jordens
resurser och minimerar den skadliga påverkan på vatten, luft, klimat och biologisk mång
fald liksom människors hälsa.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart jordbruk säkerställer värdiga och jämställda levnads-och arbetsvillkor
för alla som är verksamma i värdekedjan.

Ekonomisk hållbarhet
Ett ekonomiskt hållbart jordbruk är produktivt, effektivt och lönsamt vilket tryggar långsiktig
sysselsättning och ökad inkomst för de som producerar varorna och genom hela värdekedjan.

2. Lidls målsättning
Allt fler kunder efterfrågar varor med hållbart producerad palmolja och palmkärnolja, och
det är ett önskemål vi gärna uppfyller. För att lyckas med det är det viktigt för oss på Lidl
Sverige att vara transparenta och trovärdiga i vårt arbetssätt.
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I samarbete med aktörerna i värdekedjan och deras intressenter vill vi bidra till ett miljö
mässigt och socialt mer hållbart jordbruk. För att möjliggöra det har vi i denna policy
fastställt kriterier för inköp av palmolja och palmkärnolja samt formulerat mål och doku
menterat konkreta åtgärder.
Denna policy revideras regelbundet och gäller Lidl Sveriges samtliga egna märkesvaror som
innehåller palmolja och palmkärnolja. Tillsammans med våra leverantörer kommer vi att
dokumentera framsteg samt utveckla och fastställa nya åtgärder som då måste följas av alla
leverantörer. Vid avvikelser från de fastställda målen ska åtgärder definieras för att garant
era att målen uppfylls.
Vi kräver av våra leverantörer att de som ett minimum följer gällande nationell lagstiftning.
Sedan 2007 är Lidl internationellt medlem i branschinitiativet Business Social Compliance
Initiative (BSCI) inom Foreign Trade Association (FTA). Lidl har i enlighet med BSCI:s före
skrifter utvecklat en uppförandekod för att säkerställa att leverantörer som Lidl anlitar i
olika länder upprätthåller sociala minimistandarder. Dessa minimistandarder är en viktig
del i Lidls samarbete med andra företag och omfattar arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och
miljöskydd. I uppförandekoden ställs bland annat krav på efterlevnad av nationella lagar,
ILO-och FN-konventioner, förbud mot all form av korruption och diskriminering, säker
arbetsmiljö och miljöskydd.

3. Lidl idag
Här presenterar vi de områden som vi arbetar aktivt inom för att vidareutveckla. Därefter,
under punkt 4, konkretiseras dessa områden i fråga om inköp av palmolja och palmkärnolja.

3.1 Ansvarsfull sortimentsutveckling
Vi vill erbjuda våra kunder egna märkesvaror som producerats på ett ansvarsfullt sätt. När vi
utvecklar sortimentet stödjer vi oss på etablerade organisationers arbete med certifierings
standarder som till exempel Fairtrade, UTZ, KRAV samt Rainforest Alliance, och säljer pro
dukter med dessa märkningar. Vårt mål är att kontinuerligt vidareutveckla vårt sortiment av
certifierade varor och vara lyhörda för vad våra kunder efterfrågar.
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3.2 Ursprung, transparens och spårbarhet
Vårt mål är en ökad transparens gentemot våra kunder och även erbjuda spårbarhet hela
vägen tillbaka till råvarornas ursprung, där det är möjligt. Med tydlig, läsbar och lätt
förståelig information på förpackningarna underlättar vi för kunderna att göra ett inform
eratval. Dessutom informerar vi kunderna via våra normala kanaler som till exempel
nyhetsbrev, facebook och lidl.se.

3.3 Odling
För att främja hållbart jordbruk och rättvisa arbetsvillkor har Lidl internationellt sedan flera
år engagerat sig i samarbeten med märkningsorganisationer och inom projekt som Lidl har
initierat och finansierat för att främja en miljömässigt och socialt mer hållbar odling av jord
bruksprodukter. Läs mer på lidl.de

3.4 Ingrepp på miljön
Ingrepp på miljön, som till exempel oproportionerlig användning av bekämpningsmedel i
jordbruket, bör minimeras. Lidl tar avstånd från olaglig avverkning och skogsbränning med
syfte att skapa nya odlingsarealer.

3.5 Vidareutveckling av standarder
Lidl Sverige strävar efter att öka andelen certifierade egna märkesvaror med produkt
märkningar som Fairtrade, Rainforest Alliance, ekologisk märkning samt UTZ i sortimentet,
och därmed nå ut till en bredare kundkrets. Vi är måna om att dels bidra till en mer hållbar
konsumtion och dels en ökad medvetenhet kring produkter från hållbar odling.

4. Lidls engagemang
Ansvarsfull sortimentsutveckling
Tillsammans med våra leverantörer är Lidl Sverige sedan flera år engagerade för en mer
hållbar produktion av palmolja och palmkärnolja. Sedan januari 2014 innehåller våra egna
svenska varor uteslutande palmolja och palmkärnolja som är certifierad enligt systemet för
massbalans, RSPO.
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Lidl Sverige har som mål att 100 % av palmoljan och palmkärnoljan i våra egna ätbara märkesvaror ska bestå av RSPO-certifierad; nivå segregerad, senast slutet av
2017. Märkesvaror som inte går att äta försöker vi att stegvis ställa om till RSPO:s
certifieringsmodell med Mass Balance så långt det är tekniskt möjligt och det går att
garantera ett varuflöde i tillräckliga volymer. Miniminivån för icke ätbara produkter
är RSPO Book & Claim.
På grund av de olika kemiska egenskaperna hos palmolja, palmkärnolja och derivat därav,
och de användningsområden som de möjliggör, måste tillvägagångssätten anpassas utifrån
produkten och den bakomliggande leveranskedjans struktur. I den grad det är produktions
tekniskt och företagsekonomiskt möjligt, strävar vi efter att ställa om till fysisk palmolja och
palmkärnolja från certifierad odling i enlighet med standarden för RSPO.

Ursprung, transparens och spårbarhet
Arbetet med att skapa standarder och spårbarhetssystem som utförs av märkningsorgan
isationer som Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, gör det möjligt att garantera en
transparent värdekedja. Vi vill erbjuda våra kunder ökad transparens gällande palmoljans
och palmkärnoljans ursprung samt möjlighet att ta reda på mer om var råvaran kommer
ifrån. Vi har årligen en uppföljning med våra leverantörer så att de följer våra riktlinjer
gällande palmolja och palmkärnolja.

Odling
RSPO är den mest etablerade organisation som tar fram kriterier för mer hållbar palmolja
och palmkärnolja, och de har utvecklat regler, processer och certifieringskrav för en mer
hållbar odling av råvaran. För att en odling ska kunna RSPO-certifieras måste det till ex
empel ställas utom allt tvivel att inga ytterligare regnskogsarealer eller skyddsvärda om
råden har röjts undan med syfte att skapa plats för palmoljeodlingen efter november 2005.
Dessutom måste det säkerställas att markägande ursprungsbefolkning, lokalsamhällen,
anställdapå plantagen, småjordbrukare och deras familjer respekteras och att deras rättig
heter beaktas utan inskränkningar. För att en producent ska kunna bli certifierad kontrol
lerar oberoende inspektörer att de inför och tillämpar målinriktade åtgärder. Vi ser RSPO:s

Version: Oktober 2017.

6.
1.

kriterier som ett steg i rätt riktning. Vi är dock medvetna om att detta enbart är en minimi
standard för odling av palmolja och palmkärnolja, och att den behöver kontinuerligt vidare
utvecklas.

Ingrepp på miljön
God jordbrukspraxis och bevarande av befintlig biologisk mångfald ser vi som förutsättnin
gar för framtida odling av palmolja och palmkärnolja. Vi tar avstånd från olaglig avverkning
och skogsbränning med syfte att skapa nya odlingsarealer. Det bästa vore om odling endast
skulle ske på mark i träda, d.v.s. odlingsbara jordarealer som inte används. Vi på Lidl är
medvetna om att RSPO:s certifieringsstandard i nuläget enbart är en minimistandard för
mer hållbar odling av palmolja och palmkärnolja, som i samarbete med alla berörda ak
törer måste skärpas och vidareutvecklas. Ett tydligt ställningstagande för användning och
inköp av palmolja och palmkärnolja från RSPO-certifierade odlingar blir till ett incitament
för aktörerna på plats att implementera ytterligare förbättringar som går längre än de nu
varande RSPO-kriterierna. Genom att ställa om hela vårt sortiment av egna märkesvaror till
RSPO-certifierad palmolja och palmkärnolja gör Lidl ett sådant tydligt ställningstagande.

Vidareutveckling av standarder
Vi ser att RSPO i egenskap av vara ett multi-stakeholder-initiativ har potential att vidare
utvecklas innehållsmässigt, så att det genom att anta ytterligare kriterier för odling av palm
olja och palmkärnolja kan förstärka sin ställning i samhället. Som medlem i RSPO utnyttjar
Lidl internationellt sin rösträtt under generalförsamlingar, för att driva igenom positiva
förändringar. Dessutom strävar vi efter att skapa dialog och nätverk med andra företag,
ideella organisationer och europeiska initiativ för att gemensamt driva igenom förbättringar.
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