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Handlingsplan for ansvarlig palmeolie 
 
TBC Ingredients ApS har siden sin opstart i 2004 leveret vegetabilske olier og andre råvarer til både danske og 
udenlandske kunder.  
 
Størstedelen af de vegetabilske olier vi leverer til både ind- og udland, er palmeolie og deres forskellige 
fraktioner og blandinger heraf. 
 
Til det danske marked er størstedelen af den palmeolie vi leverer til fødevareindustrien. Vi repræsenterer 
Olenex som er en meget seriøs og stærk leverandør af vegetabilske olier.  
Olenex har en klar profil indenfor bæredygtighed og er naturligvis RSPO medlem og ligeledes en aktiv del af 
EPOA som er den Europæiske palme alliance. Udover at være aktiv i RSPO tager Olenex også andre 
initiativer i form af projekter hvor man støtter op og lærer smallholders, der har lange udsigter til at opnå RSPO 
certificering, at producere bæredygtig palmeolie.  
 
Vi leverede i 2020 mere end 70.000mt palmeolie til fødevareindustrien i Danmark og er rigtig glade for at 
kunne sige at 87% var RSPO certificeret olie og for en del af den resterende konventionelle palmeolie, ved vi 
at flere af vores kunder har købt RSPO credits.  
 

 
 
 
En decideret handlingsplan med tidsfrister kan være lidt svær at sætte op, idet vi er afhængige af hvilke planer 
vores leverandør har og hvilke planer og mål vores kunder måtte have. 
Vi kan som en god start fortælle at TBC Ingredients ApS er medlem af RSPO og har haft trader license siden 
September 2015. Vi promoverer bæredygtig palmeolie på vores hjemmeside ( www.tbcingr.com ) 
 
Vi arbejder med en leverandør der er fuldt committed til RSPO og i øvrigt har en NDPE politik (No 
Deforestation, No new development on Peatland, No Exploitation of people and local communities) der rækker 
længere end RSPO. Olenex har fuld sporbarhed tilbage til plantagerne for den certificerede palmeolie vi henter 
fra deres fabrikker i Europa og vi gør hvad vi kan for at promovere overfor vores kunder at RSPO certificerede 
palmeolier er vejen frem, og at konvertering fra konventionel olie kan ske gradvist med en start med RSPO 
credits, medlemskab af RSPO, delvis konvertering til RSPO MB olie, mv. 
Vores kunder får løbende sustainability updates om hvad Olenex og moderselskabet Wilmar har nået af 
milepæle, og vi holder små sessions med nye kunder hvor vi præsenterer og promoverer bæredygtig 
palmeolie. 
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