
RSPO segregeret palmeolie har mange fordele, den har endda egenskaber som alle andre 
vegetabilske olier mangler, hvad angår smag, anvendelse, vækst og udbytte.  

ü Palmeolie indeholder ingen transfedtsyrer og kan erstatte hærdede fedtstoffer.
ü Den indeholder mindre mættet fedt end mælkefedt/smør.
ü Kan tåle høj varme, hvilket gør den fremragende til madlavning & bagning.
ü Palmeolie har en cremet konsistens og en neutral lugt, og den er derfor velegnet til mange forskellige fødevarer.
ü Palmeolieproduktion kræver mindre vand, gødning og bekæmpelsesmidler sammenlignet med andre vegetabilske olier.
ü Et højere udbytte per dyrkningsareal end mange andre råvarer

RSPO segregeret palmeolie har et højt udbytte per dyrkningsareal. 
Faktum er, at det er ti gange større end for sojabønner, otte gange større end for solsikker og seks 
gange større end for raps. For kokosolie kræver det også et 5-8 gange større dyrkningsareal.

RSPO opstiller kriterier for bæredygtig palmeolie, hvor et af de vigtigste kriterier er, at skovområder 
med skrøbelige økosystemer samt de områder, der er vigtige for lokalbefolkningen ud fra et kulturelt 
synspunkt, ikke må anvendes.
Der er yderligere kriterier for anvendelsen af bekæmpelsesmidler, svedjebrug og ikke mindst 
arbejdsbetingelserne for dem, der arbejder med RSPO segregeret palmeolie.

Ting, du måske ikke ved om RSPO segregeret Palmeolie



SOJA SOLSIKKER RAPS KOKOS PALME

RSPO segregeret Palmeolie giver op til 10 gange større udbytte på samme areal end 
alternative olier som f.eks. soja, og 5 til 8 gange kokosolie. Udskiftes palmeolie til en 
anden form for olie vil det derfor kræve at endnu større områder omlægges til 
produktion og vil på den måde være en større belastning for miljøet og dyrelivet.

Bæredygtig dyrkning af oliepalmer indebærer, at man:

ü Bygger terrasser for at forhindre jordafstrømning.
ü Dyrker andre lave planter under palmetræerne til beskyttelse af jorden.
ü Kræver genvinding (kompostering) af restprodukter.
ü Bruger ugler til at bekæmpe problemer med skadedyr som rotter.
ü Beskytter skovene langs floder og undgår brug af ild.
ü Værner om foreningsfrihed, sundheds- og sygepleje samt sikre arbejdsforhold.

Ting, du måske ikke ved om RSPO segregeret Palmeolie



Hvad er  RSPO segregeret / RSPO-SG?

RSPO står for Round table on Sustainable Palm Oil og består af interessenter fra alle sektorer i samfundet – lige fra 
avlere til organisationer som Verdensnaturfonden, producenter og forbrugere. RSPO opstiller kriterier for bæredygtig 
palmeolie.

Principperne for RSPO’s certificering er blandt andet:

üMan må ikke rydde primære (urørte) skovområder, der er rige på biodiversitet (f.eks. truede arter), skrøbelige 
økosystemer og områder, som er fundamentale for at møde basale eller traditionelle kulturelle behov i 
lokalsamfundet (områder med høj bevaringsværdi).

ü Signifikant reduceret forbrug af pesticider, stop for skovafbrænding.

ü Sikring af arbejdstagerrettigheder i henhold til lokale og internationale regler, samt information til og inddragelse af 
lokalsamfundene. Alt dette skal ske, før der bliver plantet nye plantager.

ü RSPO støtter småbrug og tilskynder yderligere økonomisk udvikling ved at satse på højere udbytte og mindre brug af 
herbicider og pesticider.

ü Et af principperne i RSPO er, at nationale og lokale bestemmelser skal opfyldes. Som et resultat, garanterer den 
bæredygtige palmeolie også en juridisk overholdelse af lovgivningen i produktionslandet.

ü Free Prior Informed Consent (FPIC) står for en valgfri inkluderende forhandling mellem virksomheder og 
lokalsamfund, når der etableres nye palmeolieplantager.
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