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Den storskaliga palmoljeproduktionen har förödande konsekvenser för 

människor och miljö.  

 

E 

 

 

Naturskyddsföreningen menar att ”den storskaliga palmoljeproduktionen har 

förödande konsekvenser för människor och miljö.” 

Det finns vissa produkter som är särskilt förödande för natur och människor i andra 

länder och som har ett särskilt stort ekologiskt avtryck. Palmolja är en av dessa produkter. 

Därför måste vi agera kraftfullt och inte vara med och bidra till denna förstörelse.  

Med anledning av detta lade vi en motion maj 2019 om att stoppa all användning av 

palmolja, som nu besvarades april 2021. 

 

I motionssvaret framgår det att det är för svårt att genomföra motionen då palmolja finns i 

väldigt många produkter och alternativ inte alltid finns tillgängliga. Denna invändning är 

rimlig och befogad. Vi anser dock att det är fullt möjligt att hitta en medelväg, där vi 

staden ges ett tydligt uppdrag att successivt fasa ut palmolja överallt där det är möjligt. 

Precis som när det gäller andra motioner och viktiga frågor kan en mer pragmatisk väg 

hittas.  

 

Världsnaturfonden pekar på att enorma arealer av världens mest artrika regnskog har 

skövlats och ersatts av palmoljeproduktion. Detta orsaker inte bara stora utsläpp av 

växthusgaser. I samband med detta, trängs även människor undan och förlorar sin 

försörjning och djur och växtarter får sina livsmiljöer förstörda. Naturskyddsföreningen 

menar att även palmolja som producerats inom ramen för Roundtable on Sustainable 

Palm Oil:s (RSPO) principer och kriterier inte heller kan garanteras vara tillräckligt 

hållbar. Det är helt enkelt svårt att tillfredsställa den stora efterfrågan på palmolja utan att 

detta leder till regnskogsskövling.  

 

I Sundbyberg används dessvärre palmolja i flertalet produkter. Det är viktigt att staden 

agerar som god förebild och slutar använda palmolja i så många sammanhang som 

möjligt.  

 

Vi yrkar därför att: 

- användning av palmolja fasas ut inom hela kommunkoncernen i den utsträckning det 

finns andra produktalternativ  
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