
 

 
Den 26 maj 2020 gjordes det i en svensk nyhetsartikel flera hänvisningar till 
och anklagelser mot AAK och våra inköp av palmolja. I artikeln påstås det att 
AAK bidrar till produktionen av illegal palmolja i naturreservatet Tesso Nilo i 
Indonesien. 
 
AAK är ett multioljeföretag som tillhandahåller hälsosamma, hållbara och kostnadseffektiva 
lösningar baserade på en rad olika växtbaserade råvaror. Hållbara inköp av våra råvaror är 
inbyggt i vår dagliga verksamhet och förenar social och miljömässig hållbarhet med en sund 
och hållbar ekonomisk tillväxt. Vårt mål är att kontinuerligt påverka de leveranskedjor vi är en 
del av i en positiv och hållbar riktning. Vi gör detta genom att ha en god förståelse för vår 
leverantörsbas, genom att samarbeta med våra leverantörer och genom att driva 
förändringsarbete bortom vår leverantörsbas. Engagemang med småjordbrukare är en viktig 
prioritering. Som exempel kan nämnas att vi inom vår leveranskedja för shea arbetar direkt 
med fler än 230.000 kvinnor i Västafrika; ett exempel inom leveranskedjan för palmolja är 
vårt samarbete med Forever Sabah. 
 
Illegala leveranser från Tesso Nilo 
Vi är medvetna om anklagelser gällande illegala plantager i Tesso Nilo vilka tas upp i den 
rapport som Eyes on the Forest publicerade 2018. Tesso Nilo är ett högriskområde och vi 
samarbetar med var och en av de huvudsakliga leverantörerna i Tesso Nilo. De bekräftar att 
de vidtar åtgärder för att säkerställa så att ingen FFB (”Fresh Fruit Bunches”) som levereras 
till kvarnar de samarbetar med köps in illegalt, samt att de förbjuder illegal FFB i sina 
leveranskedjor. 
 
AAK tar alla anklagelser inom leveranskedjan för palmolja på största allvar och vi välkomnar 
all ny information om eventuella illegala handlingar kopplat till Tesso Nilo. Om undermåliga 
arbetssätt och/eller illegalt producerad palmfrukt identifieras vidtar vi lämpliga åtgärder för att 
förbättra leveranskedjan. 
 
Spårbarhet till plantage 
AAK:s ambition att uppnå 100 procent spårbarhet till plantage står fast. Undersökningar visar 
att då cirka 40 procent av all palmproduktion i Sydostasien kommer från småjordbrukare – 
motsvarande hundratusentals jordbrukare – har omfattningen av denna spårbarhetsresa 
blivit utmanande. Vi har därför ändrat vårt tillvägagångssätt till att mer fokusera på en 
riskbaserad spårbarhet, särskilt i högriskregioner. Detta genomförs i nära samarbete med 
våra leverantörer och Proforest, en viktig partner och specialist inom hållbart jordbruk. 
 
AAK har uppnått nästan 100 procent spårbarhet till kvarn (den första processinstansen för all 
palmfrukt; alltid nära odlingen), och 55 procent spårbarhet till plantage, av de volymer som vi 
köper globalt (mellanskillnaden utgörs av spårbarhet till individuella småjordbrukare). 
 
Våra leverantörer i Tesso Nilo har bekräftat 100 procent spårbarhet till plantage. 
 
Utvecklingsarbete 
Vi förbättrar leveranskedjan för palmolja genom att ha en stark policy och både kort- och 
långsiktiga implementeringsplaner på plats för att säkerställa så att palmolja som levereras 
till AAK uppfyller våra policykrav, oavsett om den är RSPO-certifierad eller ej. AAK köper 
främst in palmolja från ursprungsleverantörer. Vi samarbetar med dessa leverantörer för att 
driva framsteg inom deras leveransbas. Om överträdelser av vår policy för hållbar palmolja 
identifieras, vidtar vi tillsammans med våra leverantörer korrigerande åtgärder alternativt 
avslutar samarbetet med berörda parter. 
 



 

Även om det har gjorts betydande framsteg mot en ökad spårbarhet och en förbättrad praxis 
på fältet, är vi medvetna om att det fortfarande kan finnas problem. Ett av dessa är den s.k. 
”läckage-marknaden” på vilken det finns risk att odlare och producenter med lägre 
standarder agerar olagligt. AAK köper inte in palmolja från den här typen av marknader. 
 
Palmolja är en viktig vegetabilisk olja 
Palmolja står för den största produktionen av vegetabilisk olja globalt sett. Det är en viktig 
ingrediens i många produkter världen över och ett viktigt livsmedel för att försörja en ständigt 
växande befolkning. När den produceras på ett hållbart sätt kan palmolja med rätta påstås 
vara den mest effektiva och högavkastande vegetabiliska oljan. Avkastningen per hektar är 
flera gånger större än för andra vegetabiliska oljor, inklusive raps, soja och solros. Att sluta 
använda palmolja skulle med stor sannolikhet ha en negativ inverkan på miljön eftersom det 
krävs mer mark för att odla alternativa grödor. Det skulle också ha en negativ inverkan på 
väldigt många småjordbrukare som i sina dagliga liv är beroende av palmolja. 
 
Vår ambition är att bidra till att ständigt förbättra leveranskedjan för palmolja och att vara 
med och driva hållbarhetsutvecklingen inom branschen. Vårt mål är att all palmolja ska 
produceras på ett hållbart sätt, vilket innefattar att inte förstöra regnskog. 
 
 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta AAK. 


