“Trajnostno” palmovo olje
povzroča izsekavanje gozdov
Rastline za biogoriva, posredne spremembe rabe zemljišč in izpusti
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1. Uvod

2. Palmovo olje: spodbuja izsekavanje gozdov in

Cilji Evropske unije (EU) na področju biogoriv pospešujejo
povpraševanje po surovinah, kot so sladkorni trs, palmovo
olje in soja. To povzroča močno povpraševanje po več
kmetijskih zemljiščih. kjer kmetijska zemljišča širijo na
račun gozda, barij in drugih habitatov, bogatih z ogljikom, to
povzroča znatno povečanje izpustov toplogrednih plinov iz
tal in odstranjene vegetacije. Tovrstna širitev na račun
naravnih habitatov je pogosto posredna, tj. kultur za
pridobivanje biogoriv ne sadijo na gozdna zemljišča,
temveč te izpodrivajo druge kulture ali pašnike, ki se zato
širijo v gozd. zato tega vprašanja ni možno rešiti v okviru
shem certificiranja trajnostnosti, saj le-te po definiciji
delujejo na ravni malih kmetij.
Znanstveneraziskavesozdajpokazale,daizpustizaradi
posrednihspremembrabezemljišč(PSRZ)lahkoizničijovse
prihrankeizpustovtoplogrednihplinov,kibijihlahkoustvarila
uporababiogoriv.Vresnicibibilnetoučinekbiogorivlahkocelo
skupnopovečanjeizpustov.
Vtejserijiporočil,kiobravnavajotrirazličneverigeizpodrivanja,
priFriendsoftheEarthponazarjamo,kakšnajeresnicao
posrednihspremembahrabezemljišč,inpojasnjujemo,kakobi
politikaEUgledebiogorivlahkovresnicipospeševalapodnebne
spremembe.Toporočiloobravnava,kakopovpraševanjepo
“trajnostnem”palmovemoljuprispevakposrednimspremembam
rabezemljišč(PSRZ).Tojeponazorjenonaprimerumalezijske
družbezapalmovooljeSimeDarby,kiizsekavagozdovenanovih
zemljiščih,delomazato,dabizadovoljilapotrebepovečanega
povpraševanjapocertificiranempalmovemoljuzabiogoriva.

povečuje izpuste toplogrednih plinov

Palmovooljeizdelujejoizplodovoljnihpalm,kinajboljeuspevajo
vtropskihregijah.MalezijainIndonezijastadalečnajvečji
svetovniproizvajalki,vendartudištevilnedrugedržavevAfriki,
AzijiinLatinskiAmerikiodobravajodružbamgozdnekoncesijeza
vzpostavitevnovihnasadov.Nasadioljnihpalmsopovzročili
obsežnouničevanjedeževnegagozdainzaraditegatudi
ogromneizpustetoplogrednihplinov.Biodizelizpalmovegaolja
lahkohitroproizvedevečizpustovkotnavadnidizel(glejokvir1).
Palmovooljeuporabljajozahrano,kozmetikoinštevilnedruge
izdelke.Najdemogavenemoddesetihizdelkovv
supermarketih.Palmovooljezanamenebiogorivpajenovtrg,
kišepovečujepovpraševanjeponjem.DobrodelnaActionAid
ocenjuje,dabozazadovoljitevzadanihciljevEUzabiogoriva
potrebnih2,5-3milijonahektarjevnasadovoljnepalme.Palmovo
oljevednovečuporabljajotudikotnadomestilozadrugaolja,ki
jihuporabljajozaproizvodnjobiogoriv.
PomnenjuvladeZdruženegakraljestvabilahkodoleta202045
odstotkovevropskegabiodizlaizhajaloizmalezijskihin
indonezijskihpalm,inustvarilododatnopovpraševanjepo
palmovemoljuvvišinipribližno14milijardlitrov.1 Raziskave
kažejo,dabozazapolnitevtevrzelipotrebnihdodatnih1-2
milijonahektarjevnasadovoljnepalme.2 TrenutnojevIndoneziji
7,9milijonovhektarjevnasadovoljnepalme,vMalezijipa4,5
milijonovhektarjev,takodabitopomenilopovečanjemed28do
40odstotki.

Slika 1. Evropa: cilji za biogoriva povečujejo povpraševanje po certificiranem palmovem olju

Evropa: cilji za
biogoriva povečujejo
povpraševanje po
certificiranem
palmovem olju

posredno povzroča
izsekavanje gozdov

V
1. rastoča »certificirana« pridelava palmovega
olja za biogoriva iz sedanjih »starih« nasadov

V

4. območja, potrebna za nove necertificirane
nasade, bodo verjetno gozdovi

2. zamenjuje prejšnje gojenje v starih nasadih za
trg necertificiranega palmovega olja (za hrano itd.)

?
3. povpraševanje po necertificiranem palmovem
olju je nespremenjeno, zato ga selijo drugam,
kar zahteva nove nasade
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izpusti biodizla iz palmovega olja – slabše kot pri fosilnih gorivih EUtrenutnopripisujebiodizluizpalmovegaoljaprivzeto
vrednost19odstotkovprihrankaizpustovtoplogrednihplinovvprimerjavisfosilnimigorivi.Vendartavrednostnevključujeključnih
izpustovizposrednihspremembrabezemljišč.RaziskavavladeZdruženegakraljestvajeugotovila,dabiogorivaizpalmovegaolja,
obupoštevanjuposrednihspremembrabezemljišč,proizvedejobistvenovečizpustovkotobičajnodizelskogorivo.3
Čegozdizsekajozato,dabinarediliprostorzanasadeoljnepalme,soproizvedenabiogorivavelikoslabšazapodnebjekotobičajnodizelsko
gorivo–izpustizaradiizsekavanjagozdovsotakoveliki,dabibilopotrebnih86–423letproizvodnjebiogoriv,dabisevrednostiizničile.4

3. Trajnostno palmovo olje in oTPo: povzroča posredne
spremembe rabe zemljišč in izsekavanje gozdov
EUupa,danaraščanjepovpraševanjapopalmovemoljuza
proizvodnjobiogorivneboprispevalohkrčenjugozdov,dokler
palmovooljeprihajaiz“trajnostnih”virov.Vpraksitopomeni
palmovoolje,kigajepotrdilaOkroglamizaotrajnostnem
palmovemolju(OTPO).Todapovpraševanjepo“trajnostnem”
palmovemoljupreprostovodivširitevostalihnasadovoljne
palmenagozdnaobmočja.

kaj je oTPo? Okroglamizaotrajnostnempalmovemolju
(OTPO)jebilavzpostavljenaleta2004za “promocijo rasti in
uporabe proizvodov iz trajnostnega palmovega olja s pomočjo
uporabe kredibilnih svetovnih standardov in sodelovanjem
zainteresiranih strani”.5 Palmovoolje,kiustrezatemstandardom,
jecertificiranosstraniOTPOinselahkoprodajakot“trajnostno”.
Palmovoolje,certificiranopoOTPO,jevsekakorverjetnobolj
trajnostnoproizvedenokotneoverjenopalmovoolje,vendar
prostovoljnisistemcertificiranjanikolinemorezagotoviti
trajnostnosti.OTPOjebilpredmetmnogihkritikinvsebuje
številnepomanjkljivosti.6 Neprepovedujeniti(neposrednega)
izsekavanjagozdov.
OTPOneobravnavavprašanjasprememberabezemljišč.Ključni
dejavnik,kipovzročaPSRZ,jepovečanopovpraševanje,topa
pomenipovečanjeobmočijnasadov,karvseprevečpogosto
pomeniizsekavanjegozdov.Namestoreševanjatemeljnega
vprašanjapovpraševanja,OTPOspodbujapovpraševanjes
ponujanjemtrajnostnegapalmovegaoljapodjetjemin
potrošnikom,kisicernebikupilipalmovegaolja.

4. Sime Darby
MalezijskopodjetjeSimeDarbysamosebeopisujekot“največjega
svetovnegaproizvajalcapalmovegaolja”inprodajatakoOTPOcertificiranopalmovooljekottudineoverjenopalmovoolje.

Tabela 1. Pomembnejša statistika podjetja Sime Darby

Letnaproizvodnjasurovega
palmovegaolja

2,4mioton=6%svetovne
proizvodnje

Dobičekizplamovegaolja
leta2009

348mioEUR(1.719mioRM)7

Površinanasadovoljnihpalm

633.607hektarjevvMalezijiin
Indoneziji,značrtovanimi524.626
hektarji.Vletu2009pridobljenih
do220.000hektarjevvLiberiji8

Številoposestevzoljnopalmo

208

Številomlinovzapalmovoolje 65(23vIndoneziji,42vMaleziji)11
ŠteviloOTPO-certificiranihmlinov 5(vMaleziji)10
Količinaproizvedenega
209.444ton11
certificiranegapalmovegaolja
dodanes(donovembra2009)

Nasad oljne palme.
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Novopovpraševanjepopalmovemoljuzabiogorivapodjetja,kot
soSimeDarby,žespodbujakizsekavanjugozdovzaustvarjanje
novihplantaž.

Nasad oljne palme, Indonezija.
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6. nasadi Sime Darby v zavarovanih gozdovih

PetodpetinšestdesetihenotSimeDarby–tj.mlinovinnasadov,
kijihzalagajo–jecertificiranihpoOTPO.VsisovMaleziji.Več
drugihjebiložepregledanihinčakajonaodločitevOTPO.Na
SimeDarbypravijo,daželijobitido2010/11vceloticertificirani
poOTPO,vendarjegledenato,daseširijovzavarovane
gozdoveinsoševednovpletenivnerešenespore13 glederabe
tal,tonedosegljivcilj.DodanesjeSimeDarbyproizvedel
209.444ton14 certificiranegapalmovegaolja.

NasadiSimeDarbyvokrožjuKetapangnazahodnem
KalimantanuvIndonezijiverjetnovbližnjiprihodnostinebodo
pridobilicertifikataOTPO.Podjetjejenezakonitoizsekalo
zavarovangozd(HutanLindung)vKetapanguinnatemobmočju
proizvajapalmovoolje.HčerinskadružbaPTBudidayaAgro
Lestai(PTBAL),v100-odstotnilastiSimeDarby,imaza2.600
hektarovkoncesij,kiseprekrivajozobmočjemzavarovanega
gozda.Vletu2003jeekipaOddelkazagozdarstvougotovila,da
sodeltegaobmočjaizsekalibrezdovoljenja.Šeenahčerinska
družba–PTSandikaNataPalma(PTSNP),tudivcelotivlasti
družbeSimeDarby,imaza1.300hektarovkoncesij,kise
prekrivajozobmočjemzavarovanegagozda.Delitegaobmočja
sobilipravtakoizsekanibrezdovoljenja.

SimeDarbyželizaradivsevečjegapovpraševanjasvojenasade
šerazširiti.TopovzročaizsekavanjegozdovvIndoneziji–
družbapajepridobilatudipravicedogozdnihzemljiščvLiberiji.

©Milieudefensie/Walhi

KercertificiraninasadidružbeSimeDarbyzačenjajodobavljati
palmovooljezabiogorivanamestozadrugeproizvode,je
potrebnovzpostavitinovenasade,kiohranjajooskrbozdrugimi
proizvodi.TrgbiogorivEUindrugenovezahtevepopalmovem
oljusoglavnaspodbudazaširitevnasadovdružbeSimeDarby
vobmočjatropskegadeževnegagozdavIndonezijiinLiberiji.

Očiščen šotni gozd za širitev nasadov oljne palme v Ketapangu, Indonezija.

©Google

SimeDarbyimatudi220.000hektarjevvLiberiji.12

Satelitski posnetek kaže palme, posajene na zavarovanih gozdnih območjih v Kepatangu.

5. novi nasadi v indoneziji
VIndonezijijepokritoststropskimdeževnimgozdomnajvečjav
vsejAziji,vendarjetutudistopnjaizsekavanjagozdovnajhitrejša
nasvetu.Izpusti,kinastajajopriizsekavanjugozdovinizsuševanju
šotišč,postavljajoIndonezijonatretjemestonajvečjih
onesnaževalcevstoplogrednimiplini,zaKitajskoinZDA.Večkot2
milijonahektarjevgozdov,vključnozzavarovanimigozdoviin
rezervati,jebilonezakonitospremenjenihvnasadeoljnepalme.15
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7. novi nasadi v Liberiji: širitev v afriški deževni

pragozd naj bi zadovoljila naraščajoče povpraševanje

“V Aziji je čedalje teže pridobiti obdelovalna zemljišča za
nasade, zato moramo za zadovoljevanje vse večjega
povpraševanja nujno iskati nova območja.”16 Dato’ Seri Ahmad zubir,
predsednik in CEo družbe Sime Darby, glede pridobitve zemljišča v Liberiji.

PolegširjenjanazahodnemKalimantanuseSimeDarbyširitudi
vAfriko.Maja2009jepodjetjevLiberijipridobilo63-letno
koncesijoza220.000hektarovnasadovoljnepalmeinkavčuka.
Osemdesetodstotkovnaložbejenamenjenezapalmovoolje.17
Tojepribližno25odstotkovvsehzemljiščtedružbe.
Liberijajedomovanježivljenjskopomembnegadela
Gornjegvinejskegagozda,področjatropskegadeževnegagozda,ki
sogaizsekaliže85odstotkov.Vsajdvepodročji–pokrajiniGbarpolu
inBong–kjerimaSimeDarbykoncesije(natančenkrajniznan),sta
trenutnozelomočnoporaslizgozdom,vključnozdeviškim
pragozdom.Sporočiliso,daboSimeDarbypostavil18oljnihmlinov,
rastlinskorafinerijointovarnozadrobljenjesemen.18 Družbapravi,da
jezačelazzasajevanjem10.000hektarjevzemljiščspalmovimi
nasaditer“čiščenjemzemljišča”zapostavitevdrevesnice.19

9. Sklepi
CiljiEUzabiogorivapospešujejoizsekavanjetropskega
deževnegagozda,kotrazkrivadelovanjeSimeDarbyvIndoneziji
inLiberiji.Čepravbodotakšnapodjetjaverjetnolahkoizpolnila
merilaEUzabiogoriva,sebodozato,dazadovoljijopovečano
povpraševanjepopalmovemolju,šenaprejširilanadruga
območjatertakopovzročalaposredneizpusteTGP.Uporaba
OTPO-certificiranegapalmovegaoljanebopreprečila
izsekavanjagozdov,kerOTPOnepreprečujeizsekavanjainse
neukvarjazvprašanjemsprememberabezemljišč.EUmora
odgovarjatizaizpustezaradidodatnegapovpraševanja,kiga
povzročajonoviciljizabiogoriva.

na Friends of the Earth pozivamo k:
• temu,dazaizračunučinkovizpustovPSRZvanalizi
življenjskegaciklaizpustovbiogorivuporabimostrogefaktorje
PSRZ,zasnovanenaprevidnostnemnačelu;
• nujnirevizijiciljevEUzabiogoriva,naosnoviugotovitev,dase
izpustiPSRZnesorazmernopovečajozobsegomskupnegacilja.

8. je meja nebo? Sime Darby želi podvojiti sedanji
obseg nasadov

“Kasneje, ko se bo pojavila priložnost, bomo mogoče
vzpostavili posestva v Braziliji ali v kaki drugi južnoameriški
državi v bližini ekvatorja, kjer oljne palme dobro uspevajo.” Datuk
Azhar Abdul hamid, generalni direktor nasada Sdn bhd družbe Sime Darby20

ŠiritevSimeDarbyvLiberijojedelambicioznihnačrtovdružbe,da
vnaslednjihpetihletihdoseže1milijonhektarjevnasadov.21 Tobi
skorajpodvojilonjentrenutniobsegnasadovoljnepalmeinbi
neizogibnovključevaloobsežnoizsekavanjegozdovzapridobitev
novihzemljišč.DružbaSimeDarbyniedina.DrugaOTPO-podjetja
znekajcertificiraniminasadi,naprimerIOIinCargill,tudiširijo
svojedelovanjenanovazemljišča,vključnonaobmočjagozdov.
Spodaj: Semena
oljne palme.
Desno: Izsekavanje
zemljišč za palmovo
olje v Ketapangu,
Indonezija.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6 |PALMOVOOLjE

©Milieudefensie/Walhi

©mousedeer/dreamstime

14
15
16
17
18
19
20
21

“GlobalandEUBiofuelScenariosto2020”predstavitev,TaroHallworth,DepartmentforTransport.
www.actionaid.org.uk/doc_lib/meals_per_gallon_final.pdf
www.ilucstudy.com/meetings.htm
Fargione,j.etal.Landclearingandthebiofuelcarbondebt.Science,Washington,2008.
www.rspo.org/?q=page/9vpogled3.marca2010.
Zaprimerglejwww.palmoilaction.org.au/pages/sustainable.html
SimeDarby2009AnnualReport
www.simedarby.com/downloads/pdfs/SDB/Annual_Report/Sime_Darby_AR2009.pdf
220.000hektarovzaoljnopalmoinkavčukovec.Nitočnihštevilkzaoljnopalmo,todaod
investicije800mioUSDbo80%namenjenihpalmovemuoljuinostanekkavčuku.
http://news.mongabay.com/2009/0504-liberia_palm_oil.htmlvpogled1.marca2010.
www.simedarby.com/Plantation.aspxvpogled1.marca2010.
www.rspo.org/?q=node/520vpogled1.marca2010.
www.rspo.org/?q=node/520vpogled1.marca2010.
220.000hektarovzaoljnopalmoinkavčukovec.Nitočnihštevilkzaoljnopalmo,todaod
investicije800mioUSDbo80%namenjenihpalmovemuoljuinostanekkavčuku.
http://news.mongabay.com/2009/0504-liberia_palm_oil.htmlvpogled1.marca2010.
http://redapes.org/deforestation-palm-oil/palm-oil-the-contentious-climate-and-csr-issue-in-asia/
vpogled7.marca2010.
Donovembra2009.http://www.rspo.org/?q=node/520vpogled1.marca2010.
www.thejakartapost.com/news/2010/04/28/over-2-million-hectares-forests-illegally-shiftedplantations.html
www.simedarby.com/Sime_Darby_Cements_Liberia_Deal.aspxvpogled28.februarja2009.
http://news.mongabay.com/2009/0504-liberia_palm_oil.htmlvpogled1.marca2010.
www.liberianobserver.com/node/3802vpogled5.marca2010.
www.mpoc.org.my/Sime_Darby_Q1_Profit_Down_on_Lower_CPO_Prices.aspxvpogled
5.marca2010.
www.enem.com.my/V2/news/Sime_Darby_unit_eyes_more_estates_in_Africa.htmlvpogled
5.marca2010.
http://plantation.simedarby.com/upload/SL_newsletter_6-6(L).pdf;www.theedgeproperty.com/news-aviews/1903-sime-darby-keen-to-acquire-more-land.html;
http://kadirjasin.blogspot.com/2009/02/sime-promises-better-pr.htmlvpogled5.marca2010.

Nasadi oljne palme na popolnoma izsekanem območju pri Pundu, Kalimantan, Indonezija.

©DanielBeltra/Greenpeace
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Skupine, članice Friends of the Earth Europe
Anglija, Wales in Severna irska FriendsoftheEarth
Avstrija Global2000
belgija LesAmisdelaTerre
belgija (Flamska & bruselj) VoorMoederAarde
bolgarija Ecoglasnost
Ciper FriendsoftheEarth
češka republika HnutíDuha
Danska NOAH
Estonija EestiRohelineLiikumine
Finska MaanYstävätRy
Francija LesAmisdelaTerre
Gruzija SakhartvelosMtsvanetaModzraoba
hrvaška ZelenaAkcija
irska FriendsoftheEarth
italija AmicidellaTerra
Latvija Latvian-VidesAizsardzibasKlubs
Litva LietuvosZaliujujudéjimas
Luksemburg MouvementEcologique
madžarska MagyarTermészetvédokSzövetsége
makedonija DvizhenjenaEkologistitenaMakedonija
malta Movimentghall-Ambjent
nemčija BundfürUmweltundNaturschutzDeutschland(BUND)
nizozemska VerenigingMilieudefensie
norveška NorgesNaturvernforbund
Poljska PolskiKlubEkologiczny
škotska FriendsoftheEarthScotland
Slovaška PriateliaZeme-Slovensko
španija AmigosdelaTierra
švedska MiljöförbundetjordensVänner
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