
  POLITIK OG HANDLINGS-
PLAN FOR ANSVARLIG OG 
BÆREDYGTIG PALMEOLIE



I REMA 1000 tilstræber vi at 
tilbyde vores kunder varer, der 
er produceret under ansvarlige 
og bæredygtige forhold. Vi 
tager ansvar for hele vores 
værdikæde, og vi stiller der-
for krav til vores leverandører 
om at tage etisk, socialt og 
miljømæssigt ansvar i overens-
stemmelse med vores Supplier 
Code of Conduct.  

I REMA 1000 har vi en lang række produkter i 
vores sortiment, hvor palmeolie indgår i pro-
duktionen. Palmeolie er bl.a. populær, fordi den 
er smagsneutral, ikke harskner og har et højt 
udbytte pr. areal sammenlignet med andre oli-
er, hvilket er medvirkende til at gøre det til en 
meget konkurrencedygtig vegetabilsk olie, som 
i dag indgår i produktionen af hundredvis af 
mad- og dagligvarer lige fra shampoo, sæbe og 
stearinlys til kiks, chokolade og færdigretter.

Desværre er store dele af palmeolieproduktionen 
forbundet med meget betydelige miljømæssige 
og sociale udfordringer. Blandt andet er store 
områder regnskov blevet ryddet og bliver stadig 
ryddet for at gøre plads til palmeolieplantager i 
særligt Indonesien, Malaysia og i områder af Afri-
ka og Latinamerika. 

Dette forringer biodiversiteten og bidrager til 
klimaforandringer. Derudover er der flere steder 
sociale problemer relateret til produktionen af 
palmeolie, bl.a. ift. overholdelse af menneskeret-
tighederne for de arbejdere, der er beskæftiget i 
palmeolieplantagerne.

REMA 1000 har arbejdet  
med bæredygtig palmeolie 
siden 2011
I 2011 blev vi medlemmer af Roundtable on Sus-
tainable Palm Oil (RSPO). Samme år satte vi en 
ambitiøs målsætning om, at 100% af den palme-
olie, der indgår i vores egne mærkevarer, skulle 
være RSPO-certificeret. 

Målsætningen udarbejdede vi i et tæt samarbej-
de med Verdensnaturfonden (WWF). Vi opnåe-
de vores målsætning om 100 % RSPO-certifice-
ret palmeolie i egne mærkevarer i 2015.  

I 2017 begyndte vi at angive RSPO-logoet på 
egne mærkevarer, hvor der indgår palmeolie, for 
at guide og oplyse vores kunder om, at de pågæl-
dende produkter indeholder palmeolie, som er 
bæredygtigt certificeret.   
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Vi fortsætter arbejdet og 
 ambitionerne for udbredelsen 
af bæredygtig palmeolie
I REMA 1000 ønsker vi at sikre, at al palmeolie 
importeret til Danmark er produceret ansvarligt 
og bæredygtigt. I 2020 er vi derfor trådt ind i 
Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. Allian-
cen har til mål at samle danske aktører i et for-
pligtende samarbejde, der skaber fremdrift mod 
ansvarligt produceret palmeolie. 

Som deltagende virksomhed i Dansk Alliance 
for Ansvarlig Palmeolie har vi forpligtet os til: 
•	 At udarbejde og offentliggøre en handlings-

plan for ansvarlig palmeolie, som beskriver 
vores arbejde med ansvarlig palmeolie og 
initiativer, der skal sikre fremdrift mod alli-
ancens vision, om at al palmeolie importeret 
til Danmark er produceret ansvarligt og 
lovligt og om at bidrage til en dansk indsats 
for forbedringer af palmeolieproduktion på 
globalt plan. 

•	 At afrapportere fremgang årligt til alliancens 
sekretariat – første gang inden udgangen  
af maj 2022. 

Initiativer og tidsplan
REMA 1000s ambition er at bidrage til en ansvar-
lig og bæredygtig produktion af palmeolie ved at 
stille krav til vores leverandører – både dem der 
producerer vores egne REMA 1000 mærkevarer, 
og de som leverer mærkevarer til vores sortiment. 
Vores målsætninger på området er: 

•	 Vi bibeholder kravet om, at 100% af den pal-
meolie, der indgår i vores egne mærkevarer, 
skal være RSPO-certificeret på ’segregeret’ 
niveau, og hvis dette ikke er muligt på ’mass 
balance’-niveau*. 

•	 Vi vil kortlægge, hvor langt leverandørerne af 
mærkevarer til vores sortiment er kommet i 
arbejdet med certificeret palmeolie, så vi kan 
lave en tidsplan for, hvornår 100 % af alt den 
palmeolie, der indgår i vores sortiment, skal 
være RSPO-certificeret.  

 
For at indfri vores to målsætninger for henholds-
vis vores egne mærkevarer og mærkevarer, der 
indgår i vores sortiment, vil vi gennemføre føl-
gende initiativer i arbejdet med at bidrage til en 
ansvarlig og bæredygtig produktion af palmeolie: 

•	 I 2021 vil vi påbegynde en undersøgelse, der 
har til formål at kortlægge status på palme-
olieforbruget og udbredelsen af certificerin-
ger blandt leverandørerne af mærkevarer, der 
indgår i vores sortiment. Resultatet vil være 
klar ved udgangen af 2022.   

•	 Vi vil fortsætte arbejdet med at gøre det 
nemt for kunderne at se, hvilke varer der 
indeholder RSPO-certificeret palmeolie ved 
tydeligt at markere dette på emballager. 

•	 REMA 1000 vil aktivt engagere sig i Dansk 
Alliance for Ansvarlig Palmeolie og bidrage til 
initiativer, der har til formål at styrke ansvar-
lig palmeolieproduktion på et globalt plan. 
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*) REMA 1000s egne mærkevarer med palmeolie skal indeholde RSPO-certificeret palmeolie på ’segregeret niveau’. Såfremt 
vores leverandør ikke kan skaffe segregeret palmeolie, kan ’mass balance’ palmeolie accepteres under forudsætning af, at 
leverandøren aktivt arbejdes på at skaffe segregeret palmeolie, når markedet giver mulighed for dette. I sådanne tilfælde 
skal leverandøren udarbejde en handlingsplan, der sendes til REMA 1000.
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