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Vedrørende Etikkrådets tilrådning om å utelukke Genting Berhad fra
Statens pensjonsfond utland

Vi viser til Etikkrådets brev til NBIM av 8. juni 2015.

Etikkrådet avga i 27. mars 2014 tilrådning til Finansdepartementet om å utelukke selskapet
Genting Berhad (Genting) og datterselskapet Genting Plantations Berhad (Genting
Plantations) fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland (SPU). Etikkrådet mente
at det var en uakseptabel risiko for at Genting var ansvarlig for alvorlig miljøskade knyttet til
Genting Plantations’ konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer i Indonesia og
Malaysia.

Etikkrådet har i 2015 vurdert om det har skjedd endringer i selskapenes virksomhet og adferd
som tilsier at grunnlaget for tilrådningen om utelukkelse av selskapene ikke lenger er til stede.
Rådet skrev på nytt til selskapet i februar 2015 for å etterspørre informasjon om
plantasjevirksomheten. Selskapet har ikke svart på denne henvendelsen.

Genting Plantations har vært medlem av the Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)
siden 2006, men fikk sitt medlemskap suspendert i april 2014 etter at miljøorganisasjoner1

hadde innklaget selskapet for brudd på kriteriet om utvikling av nye plantasjer og
nyplantinger i RSPO-retningslinjene.2 Organisasjonene mente at selskapet blant annet hadde
anlagt mer enn 220 km2 plantasjer uten at informasjon om dette var lagt ut til høring på
RSPOs nettsider, slik medlemmer av RSPO er forpliktet til. Selskapet ble tatt inn igjen i
RSPO i september 2014 etter at de nødvendige dokumentene, herunder sammendrag av HCV-
rapportene, var offentliggjort. I tillegg ble selskapet blant annet pålagt å dele kart, HCV-
vurderinger og annen informasjon knyttet til konsesjonsområdene med miljøorganisasjonene.
Genting bekrefter i årsmeldingen for 2014 at selskapet har hatt konsultasjoner med ulike
NGOer "on concerns that were raised in the follow-up to our NPP [New Planting Procedure]

1 Borneo Rhino Alliance (BORA), se http://www.borneorhinoalliance.org/ og
http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/36

2 Principle 7: Responsible development of new plantings and New Plantings Procedures (NPP), se
http://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures
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submissions, agreeing to work together on various iniatives towards achieving the desired
outcomes."3

Rådet har gjennomført nye undersøkelser av selskapets plantasjevirksomhet i 2015 for å
undersøke om selskapet fortsetter å konvertere skog til plantasjer. Undersøkelsen er basert på
offentlig tilgjengelig informasjon herunder sammendraget av selskapets HCV- vurderinger
(som ikke har vært tilgjengelig tidligere), skogdata fra Global Forest Watch (GWF)4 og data
fra Forest Monitoring for Action (FORMA).5

Nye data tyder på at Genting i perioden 2008 til februar 2015 har konvertert rundt 390 km2

skog til plantasjer. Dette innebærer at rådet i tilrådningen av 2014 kan ha undervurdert
omfanget av skogkonverteringen. Det ser ut til at rydding av skog og nyplanting i den senere
tid særlig er konsentrert om 4 konsesjonsområder.6 Fra 2013 er det ryddet rundt 47 km2 med
skog i disse områdene. Skogen som er blitt konvertert, er gjennomgående sekundærskog7 i
god tilstand, som mest sannsynlig har hatt et rikt biologisk mangfold og viktige økologiske
funksjoner.

Genting har i perioden 2007 til 2013 gjennomført kartlegginger av høye verneverdier (High
Conservation Value (HCV)-vurderinger) i konsesjonsområdene for blant annet å identifisere
områder som er spesielt viktige for å bevare biologisk mangfold. I samtlige
konsesjonsområder som rådet har undersøkt, forekommer det ifølge HCV-sammendragene
viktige verneverdier knyttet til arter og økosystemer. Blant annet ser det ut til at det i to av
konsesjonsområdene fremdeles kan være mulige leveområder for orangutanger.8 For å bevare
disse verneverdiene samt områder som er viktige for lokalbefolkningen, har Genting satt av
verneområder som utgjør mellom 11og16 prosent av arealet i det enkelte konsesjonsområdet.
Verneområdene er hovedsakelig kantsoner langs vassdrag og områder med bratt terreng. I et
av konsesjonsområdene er det i tillegg satt av et større område som ser ut til å være en fredet
skog.9 Rådets undersøkelser viser videre at det i syv av konsesjonsområdene ser ut til å ha
vært en betydelig hogst i tiden kort etter at HCV-vurderingen var gjennomført. I to av
konsesjonsområdene ble HCV- vurderinger gjennomført etter at store arealer var blitt ryddet.

Ettersom det bare er sammendragene i HCV-rapportene som er tilgjengelige, er det vanskelig
å vurdere metode og det faktiske grunnlaget for vurderingene. Det sentrale spørsmålet er om
HCV-vurderingene har bidratt til å avbøte alvorlige miljøkonsekvenser knyttet til
skogkonvertering. Gentings konsesjonsområder ligger i områder som i sin naturlige tilstand er
kjent for et uvanlig rikt og enestående biologisk mangfold. I alle konsesjonsområdene har
HCV-vurderingen identifisert viktige verneverdier knyttet til biologisk mangfold. De
områdene som selskapet har satt av til vern, er begrenset i omfang. Rådet finner det påfallende
at verneverdiene i disse store konsesjonsområdene stort sett bare skal finnes i kantsoner langs
vassdrag og i bratt terreng. Dette er områder som selskapet i henhold til nasjonale krav uansett
er forpliktet til å bevare. Etter rådets oppfatning indikerer dette at HCV-vurderingene ikke har

3 Genting Plantaions Annual Report 2014.
4 http://www.globalforestwatch.org/
5 Forest Monitoring for Action (FORMA) bruker satelittdata til regelmessig å generere oppdaterte online kart og

varslinger for hogst av tropisk skog, se http://www.cgdev.org/initiative/forest-monitoring-action-forma
6 PT Citra Sawit Cemerlang, PT Kapuas Maju Jaya, PT Sawit Mitra Abadi, PT Surya Agro Palm.
7 Skog som har vært avvirket tidligere og som har regenerert.
8 I avtalen med miljøorganisasjonene har Genting forpliktet seg til å vurdere dette,

http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/36 Orangutang er en truet art ifølge the
International Union for the Conservation of Nature’s (IUCN) liste over truede arter, Ancrenaz, M., Marshall,
A., Goossens, B., van Schaik, C., Sugardjito, J., Gumal, M. & Wich, S. 2008. Pongo pygmaeus. The IUCN
Red List of Threatened Species. Version 2015.1., www.iucnredlist.org

9 RSPO notification of proposed new planting for PT Surya Agro Palma,

http://www.rspo.org/file/RSPO%20NPP%20Notification%20-
%20PT%20Surya%20Agro%20Palma.pdf
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gitt et tilstrekkelig grunnlag til å hindre alvorlige miljøskade i forbindelse med utviklingen av
plantasjen.

Selskapet har i løpet av det siste året gjort mer informasjon tilgjengelig slik medlemskapet i
RSPO krever. Rådet mener imidlertid at de tiltakene som selskapet opplyser om, ikke ville
være tilstrekkelige til å redusere risikoen for alvorlig miljøskade knyttet til den pågående og
fremtidige konverteringen av skog til oljepalmeplantasjer. Rådet har vurdert at det ikke har
funnet sted vesentlige endringer i selskapets virksomhet og adferd som tilsier at grunnlaget for
rådets tidligere tilrådning er endret. Rådet opprettholder derfor anbefalingen om at Genting
Berhad utelukkes fra SPU.

Med vennlig hilsen

Johan H. Andresen

Leder for Etikkrådet


