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Policy for risikoutsatte råvarer  
 

1. Formål og bakgrunn 
 
Kjernen i vårt ansvarsarbeid er varene vi produserer og selger. Sentralt i dette står utviklingen av 

bærekraftige verdikjeder som tåler fremtidens krav og utfordringer. Verdikjeden vår er global, 

kompleks og utsatt for klimaendringer. Utfordringer knyttet til menneskerettigheter og 

miljøødeleggelser er store i vår sektor. Derfor stilles det krav til at vi jobber systematisk i egen 

verdikjede med disse utfordringene, og krever det samme av våre leverandører og 

underleverandører. 

Formålet med Policy for risikoutsatte råvarer er å sikre at produksjonen av varer som inneholder de 

mest risikoutsatte råvarene foregår på en måte som reduserer risiko for negative konsekvenser for 

mennesker, samfunn og miljø. Dette støttes av vår Policy for bærekraftig forretningspraksis der vi 

forplikter oss til å overholde Åpenhetsloven og gjennomføre ansvarlige innkjøp samt jobbe med 

utfordringene i vår verdikjede i tråd med OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger.   

Vi definerer risikoutsatte råvarer som råvarer der det er risiko for negativ påvirkning på 

mennesker, miljø og samfunn. Risikoutsatte råvarer er råvarer som har særlig høy risiko for 

negativ påvirkning, gjerne i hele leverandørkjeden. REMA avdekker risikoutsatte råvarer i sine 

produkter gjennom risikovurderinger.  

Kartlegging av risiko er utgangspunktet for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og ansvarlig 

handel. Vi vurderer både råvarer og produksjonsland og vår risikokartlegging inkluderer 

parametere på menneskerettigheter, korrupsjon og miljø.  Risikovurderingene gir en oversikt over 

de største risikoene i vår verdikjede og gjør det mulig å prioritere reduserende tiltak.  

For å kunne gjennomføre ansvarlige innkjøp og redusere risiko i verdikjeden, jobber REMA 1000 

med risikoreduserende tiltak. Slike tiltak krever ofte at man jobber med hele leverandørkjeden. 

Matproduksjon er preget av komplekse leverandørkjeder der bruken av underleverandører og 

råvareprodusenter er utbredt. Derfor er det ofte nødvendig med tiltak som berører flest mulig ledd 

av produksjonen, eksempelvis gjennom sertifisering av råvarer. I andre tilfeller er det nødvendig å 

finne alternative råvarer, slik som REMA 1000 gjorde i 2014 da vi valgte å fjerne palmeolje som 

ingrediens i alle egne matvarer. 

 

2. Omfanget av policy 

Denne policyen gjelder produkter som selges under REMA 1000 sine egne merkevarer (EMV) og 

den tilhørende leverandørkjeden. Kravene i denne policyen vil kunne justeres basert på våre 

aktsomhetsvurderinger.  

Ved å forplikte oss til å alltid vurdere sertifiseringsordninger for våre produkter, forplikter vi oss 

også til å samarbeide tett med eksisterende leverandører for å oppnå våre sertifiseringskrav- og 

mål samt å jobbe med nye leverandører som kan tilby sertifiserte råvarer der det er hensiktsmessig.  
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Bruken av sertifiserte råvarer skal ta hensyn til varetilgang. I de tilfeller der tilgangen på råvaren er 

begrenset eller påvirket av eksterne forhold kan REMA 1000 vurdere å bruke ikke-sertifisert råvare 

eller råvarer som er sertifisert etter andre standarder enn de som er omfattet ovenfor.  

 

3. Roller og ansvar  
 
Dette dokumentet gjelder for alle faste og midlertidig ansatte i REMA 1000 Norge AS og 
datterselskaper, og omfatter leverandørkjeden for våre egne merkevarer (EMV).  
 
Eier av policyen har det overordnende utførende ansvaret og skal sikre at dokumentet er publisert 
eksternt og distribuert internt til relevante roller og avdelinger. Ledere for relevante enheter er 
ansvarlig for at ansatte under deres ledelse er kjent med innholdet og etablert prosesser som sikrer 
at prinsippene og kravene i policyen følges. Alle ansvarsholdere og ledere har plikt til å rapportere 
avvik fra prinsippene i policyen.  
 

4. Vår policy for risikoutsatte råvarer i produkter 

REMA 1000 forplikter seg til å alltid vurdere sertifiseringsordninger for våre produkter. 

Sertifiseringsordninger er et særlig viktig risikoreduserende tiltak for risikoutsatte råvarer. Vi 

målsetter derfor å sertifisere alle egne merkevarer (EMV) som inneholder risikoutsatte råvarer (som 

beskrevet i punkt 4.1 og 4.2) innen 2025. Dette gir både REMA 1000 og kunden trygghet om at 

varene er produsert på en mer bærekraftig og ansvarlig måte.  

Denne policyen gjelder for våre EMV produkter (matvarer og non-food). Policyen presiserer hvilke 

råvarer som er vurdert som risikoutsatte og hvilke krav vi har til sertifisering for hver råvare. Vi skiller 

mellom råvarer med absolutte krav til sertifisering og råvarer hvor vi jobber mot å i større grad bruke 

sertifiserte råvarer.  

 

4.1 Krav til sertifisering 
REMA 1000 har som krav at råvarer i denne kategorien skal være sertifisert etter kriteriene 

nedenfor.  

4.1.1 Palmeolje  
 Ingen egne matvarer skal inneholde palmeolje.  

 I enkelte non-food produkter er det ikke mulig å fjerne alle komponenter som inneholder 
palmeolje. Der dette er tilfellet, skal palmeoljen være sertifiserte etter Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) og minimum Mass Balance. 

 REMA 1000 målsetter å fase ut all palmeolje så fort som mulig, og kommuniserer dette til 
våre leverandører. 
 

4.1.2 Soya 

 Det skal fortrinnsvis benyttes soya fra land hvor det ikke er fare for avskoging i områder 
allment akseptert som regnskog. 

 All øvrig soya, inkludert i fôr, skal være sertifisert etter ProTerra, Round Table on 
Responsible Soy Association (RTRS) eller tilsvarende miljøsertifisering. 
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 Vi har som mål at alle våre leverandører skal se på alternativer til soya og på sikt finne nye 
proteinråvarer som kan erstatte dagens bruk av soya. 
 

4.1.3 Scampi  
 All scampi skal være sertifisert etter The Aquaculture Stewardship Council (ASC). 

 

4.1.4 Tunfisk  
 All tunfisk skal være sertifisert etter Marine Stewardship Council (MSC).  

 

4.2 Jobber mot sertifisering 
For råvarene i denne kategorien jobber REMA 1000 med å oppnå høyere andel av sertifisering, og 

har som målsetning å oppnå full sertifisering innen 2025. Vi vil derfor benytte sertifiserte råvarer i 

våre produkter der det er mulig.  

 

4.2.1 Kakao  
 Vi ønsker å jobbe mot en sertifisering av råvaren, fortrinnsvis Rainforest Alliance, Fairtrade 

eller tilsvarende sertifiseringsordning. 

 Gjelder for produkter der kakao er primæringrediens, dvs. består av mer enn 30% kakao. 

 
4.2.2 Kaffe og te 

 Vi ønsker å jobbe mot en sertifisering av råvaren, fortrinnsvis Rainforest Alliance (RA), 
Fairtrade eller tilsvarende sertifiseringsordning. All kaffe fra Kjeldsberg er RA sertifisert.  

 Gjelder for rene kaffe- og te produkter, dvs. der kaffe og te er eneste råvare.  
 

4.2.3 Nøtter (Hasselnøtter og Cashewnøtter) 
 Vi ønsker å jobbe mot en sertifisering av råvaren, fortrinnsvis Rainforest Alliance, Fairtrade 

eller tilsvarende sertifiseringsordning.  

 Gjelder for produkter som kun inneholder hasselnøtter eller cashewnøtter. 
 

4.2.4 Papir og tre  

 Vi ønsker å jobbe mot Forest Stewardship Council (FSC) sertifisering. 
 

5. Vedlegg  
Ingen. 

 

6. Endringslogg  
Eier av policyen er ansvarlig for at policyen blir jevnlig evaluert og oppdatert om nødvendig. 

Oversikt over de viktigste endringene som har blitt foretatt: 

Versjon  Oppdateringer/endringer 
Versjon 2022:1  

 


