
 
 

Handlingsplan  
 

Introduktion 
Coop Danmark er medstifter af Dansk Alliance for ansvarlig palmeolie, der blev dannet i 2020. Palmeolie 
findes i en række af vores produkter fra flødeboller sæbe, men er desværre forbundet med en miljømæssige 
og sociale udfordringer. Særligt afskovning af tropisk skov i Indonesien og Malaysia, er forbundet med 
forringelse af biodiversitet og en øget klimabelastning.  
 
Alliancen har derfor til formål at bidrage til fremdrift mod en ansvarlig produktion af palmeolie, der ikke 
bidrager til afskovning eller konvertering af anden bevaringsværdig vegetation.  

Som medlem af alliancen har Coop forpligtet sig til at:  

 Offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig palmeolie, inkl. tidsplan, der beskriver initiativer, der 

skal sikre fremdrift mod visionen 

 Afrapportere fremgang årligt til alliancens sekretariat - første gang inden udgangen af maj 2022 
 

 
Beskrivelse af initiativer 

 
I Coop er al palmeolie der bruges i produktionen af egne varemærker RSPO certificeret. Dette understøtter 
implementering af Coops politik for bevaring af skov, der danner den overordnede ramme for vores 
arbejde med ansvarlig palmeolie.  
 
For at bidrage til en bæredygtig produktion af palmeolie, vil Coop Danmark implementerer følgende 
produktkrav, der skærper niveauet af certificering: 
 

1. Palmeolie og derivater heraf, der bruges i produktionen af fødevarer i egne varemærker, skal være 

RSPO certificeret, på niveauet ’segregated’ eller ’identity preserved’ 

2. Palmeolie og derivater heraf, der bruges i produktionen af non-food varer i egne varemærker, skal 

være RSPO certificeret.  

a. For lys og sæbe skal certificeringen minimum være på niveauet ’mass balance’ 

Kravet vil blive revideret hvert 2. år, hvor det vil blive undersøgt om kravet kan skærpes  
 
Derudover er Coop medlem af RSPO og deltager aktivt i dialogen om RSPO standarden og fremme af 
ansvarlig produceret palmeolie.  
 

 
Tidsplan 

 
Ovenstående produktkrav vil blive implementeret løbende og i forlængelse af kontraktforhandlinger med 
leverandører.  
 
Derudover vil årligt rapportere på fremdrift og overholdelse af initiativer relateret til ansvarlig produktion 
af palmeolie.   
 

 


