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DermaPharms handlingsplan for ansvarlig palmeolie 

Brugen af palmeolie er vidt udbredt inden for bl.a. fødevare- og kosmetikbranchen.                      

Palmeolie forekommer i en certificeret og en ikke-certificeret version. Der er de senere år 

set en stigende interesse for certificeret palmeolie og deraf en sikring mod afskovning af 

arealer på verdensplan. 

Som hudplejeproducent anvender DermaPharm A/S palmeolie i mange af virksomhedens 

produkter og er derigennem bevidst om vigtigheden af at bidrage til et ansvarligt forbrug.          

Dette søger vi bl.a. tydeliggjort via vores medlemskab i Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. 

DermaPharm A/S ønsker at være med til at sikre bevarelse af skovområder og oprindelig 

vegetation i lande, hvor der høstes palmeolie, og deraf sikre bevarelse af leveforhold for 

lokalbefolkningen i de pågældende lande. 

 

1. DermaPharm A/S vil være 100% leveringsdygtig af produkter med certificeret palmeolie. 

DermaPharm A/S ser ”Mass Balance”-varianten som den bedste løsning i kosmetik. 

Sæbestoffer, emulgatorer, derivater, ja selv nogle parfumer indeholder palmeolie, så helt at 

undgå palmeolie – eller at anvende en højere certificering – i personlig pleje/ kosmetik vil 

være meget problematisk og give mange begrænsninger. Ved at anvende ”Mass Balance”-

palmeolie støtter DermaPharm, at der er produceret den mængde ansvarligt RSPO-

certificeret palmeolie svarende til den mængde, der er anvendt i vores produkter. 

 

 

2. DermaPharm A/S vil fortsat efterspørge og lægge pres på vores leverandører for at sikre 

udbredelsen/udbuddet af ”Mass Balance”-certificerede råvarer (som minimum) og stiller 

det derfor som krav ved køb af nye såvel som eksisterende råvarer med palmeolie. 

 

 

3. DermaPharm A/S udarbejder kvartalsvis regnskab, som sikrer balancegangen i forbruget af 

certificeret/ikke certificeret palmeolie og tilstræber, i takt med målet om at blive 100% 

leveringsdygtig af produkter med certificeret palmeolieråvarer, at kunne fremvise et 

regnskab udarbejdet udelukkende på indkøbte og forbrugte RSPO-certificerede råvarer. 

I 2021 udgør mængden af certificerede palmeolieråvarer 70% af virksomhedens samlede 

sortiment af råvarer, der indeholder palmeolie. Målet i 2021/2022 er, at mængden af 

virksomhedens samlede sortiment af certificerede palmeolieråvarer når 80%. 
 

 

4. Ved DermaPharms partnerskab i Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie forpligter vi os til 

aktivt at sikre fremdrift mod ansvarligt produceret palmeolie. I samarbejdet med Dansk 

Alliance for Ansvarlig Palmeolie ønsker vi at kunne fremme kommunikationen omkring 

vigtigheden af at anvende certificeret palmeolie helt ud til slutforbrugeren. Dette søges gjort 

bl.a. ved at oplyse vores kunder omkring brugen af certificeret palmeolie. Det skal i øvrigt 

nævnes, at vi altid følger de krav til bæredygtige, fornybare råmaterialer, som stilles for at 

opfylde svanemærkningens kriterier for personlig pleje/kosmetik. 

 

 


