Kesäkuu 2021

S-RYHMÄN METSÄKATOLINJAUKSEN ALUEELLISET RAJOITUKSET
NAUDANLIHAN MAAHANTUONNILLE MARKETKAUPASSA
S-ryhmä on laatinut luonnon monimuotoisuuden vahvistamista korostavan metsäkatolinjauksen kesäkuussa 2021. Linjauksen keskeinen periaate on, ettei S-ryhmä lisää metsäkatoa omalla toiminnallaan.
Metsäkatolinjauksen mukaisesti S-ryhmän marketkaupassa vältetään omien merkkien ja oman
maahantuonnin naudanlihan hankintoja alueilta, joissa naudanlihan alkutuotanto sijaitsee
metsäkadon kannalta riskialueilla. Vaatimus koskee S-ryhmän marketkaupan omien merkkien
ja oman maahantuonnin naudanlihatuotteita (tuotteet, joissa nautaa raaka-aineena >80%, pois
lukien lemmikinruoat).
Maista, joissa sijaitsee määriteltyjä riskialueita, voidaan hankkia omien merkkien ja oman
maahantuonnin naudanlihatuotteita vain siinä tapauksessa, jos tavarantoimittaja pystyy todentamaan, että naudanlihan tuotanto ei vaikuta metsäkadon syntyyn alueella. S-ryhmän
marketkauppa hyväksyy seuraavat todentamiskeinot:
• Kaikilta toimittajilta, joiden naudanlihatuotteiden alkutuotanto sijaitsee valtioissa, joiden alueille määritellyt riskialueet ulottuvat, edellytetään vaatimuksenmukaisuustodistusta, josta
ilmenee tarkat naudanlihan tuotantoalueet ja jossa toimittaja sitoutuu siihen, että naudanlihan tuotanto ei aiheuta metsäkatoa alueella. Vaatimuksenmukaisuustodistusta ei tarvitse
toimittaa, mikäli alkutuotannon osalta on tehty kolmannen osapuolen auditointi, jossa
käy ilmi täsmällinen alkutuotantoalue sekä metsäkadon ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet.
• Mikäli alkutuotanto sijaitsee maissa, joissa toimii Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) -järjestö, tulee toimittajan lisäksi sitoutua paikallisen GRSB:n suosituksiin.
Tavarantoimittaja vastaa siitä, että heidän SOK:lle tarjoamansa naudanlihatuote on yllä mainittujen vaatimusten mukainen ja toimittaa ostajalle tarvittavan dokumentaation.
Vaatimus huomioidaan uusissa hankinnoissa, mukaan lukien alueosuuskauppojen omassa hankinnassa. Vaatimus tullaan jatkossa kirjaamaan myös tuotekuvauksiin ja/tai sopimusliitteisiin.
Lisäksi naudanlihan tuotannossa on huomioitava S-ryhmän sertifiointivaatimukset koskien omien
merkkien tuotantoketjuissa käytettyä riskialkuperää olevaa rehusoijaa sekä S-ryhmän linjaus eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Metsäkadon kannalta määritellyt riskialueet (sulkeissa valtiot, joiden alueilla riskialue sijaitsee):
Etelä-Amerikka:
• Amazon (Brasilia, Kolumbia, Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana)
• Chiquitano forests (Bolivia)
• Cerrado ja Gran Chaco (Argentiina, Bolivia, Paraguay and Brasilia)
• Chocó-Darién (Kolumbia, Ecuador)
• Yungas forests (Argentiina)
• Maya forest (Meksiko, Guatemala)
Oseania, Aasia:
• New South Wales, Queensland: huom. vain metsävyöhykkeiden reuna-alueet Itä-Australiassa, ei koko alueita, (Australia)
• Uusi Guinea, mm. Southern New Guinea, ja Bird’s Head (Papua Uusi-Guinea, Indonesia)
Afrikka:
• Caostal Forests ja Miombo (Kenia, Malawi, Mozambique, Tansania, Sambia, Zimbabwe)
• Virungas, Kinshasa-Brazzaville ja Dzanga Sangha (Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon Demokraattinen tasavalta (DRC), Kongon tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, Gabon)
• Madagascar
Riskialueiden listaa päivitetään säännöllisesti ja siinä otetaan huomioon ajantasaiset WWF:n määritellyt metsäkatoalueet: https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/deforestation_fronts_/
Lisätietoja S-ryhmän metsäkatolinjauksesta: https://s-ryhma.fi/vastuullisuus/ilmasto-ja-luonnonvarat/luonnon-monimuotoisuus
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