
Palmolja/palmkärnolja är idag en av de viktigaste och mest använda oljorna/fetterna som produceras. 
Palmolja är en viktig ingrediens i kosmetik eftersom den ofta ingår som bearbetad råvara i exempelvis 
flitigt använda råvaror som glycerin, fettsyra som stearin, tensider, emulgeringsmedel och så vidare.
Även om palmolja används i mycket större utsträckning inom livsmedelsbranschen och till biodiesel än 
till kosmetik, är den också problematiskt inom eko/naturkosmetikbranschen. Minskad mark och mindre 
områden för både orangutanger och människor blir en följd av palmplantageägarnas regnskogsröjningar 
för odling och utvinning av palm. Detta är inte föreningsbart med den ekologiska naturkosmetikens filo-
sofi. En lösning på dilemmat är att använda antingen palmoljesubstitut, palmolja från RSPO (Roundtable 
of Sustainable Palm Oil) - eller palmolja från ekologisk odling.

För att kunna ersätta palmoljan investerar vissa företag i forskning och utvecklingsarbete. De emulge-
ringsmedel där palmolja är ersatt av en annan olja får tyvärr inte samma egenskaper. Ytterligare utveck-
lingsarbete krävs. Därför kommer eko/naturkosmetik att fortsätta innehålla palmolja ett tag till framöver. 
Möjligheten att få palmolja från hållbara källor har anammats av den seriösa naturkosmetikindustrin. 
RSPO har utvecklat riktlinjer för hållbar produktion av palmolja och ca 6 % av palmarealen är RSPO-
certifierat. Men RSPO-certifierad palmolja separeras endast med stora kostnader från icke-certifierad 
palmolja. Green-Palm erbjuder en plattform för hållbar palmoljeodling och möjligheten att handla med 
RSPO-certifikat. För en viss mängd palmolja är RSPO certifikaten inköpta, men den palmoljan levereras 
inte från RSPO certifierade palmplantager. Det säkerställer endast att samma mängd genereras från an-
nat håll i hållbar form. Den som investerar i den hållbar palmoljeproduktionen får  en Green-Palm-Label 
på sina produkter. Detta kan jämföras med att köpa grön el i Sverige. 
För naturkosmetiktillverkare är riktlinjer för ekologisk odling av palm mer intressant, eftersom det kan ge 
dem en garanti för att deras produkter faktiskt innehåller palmolja från certifierad ekologisk odling. Till-
verkare vars mål är att använda så mycket råvaror som möjligt från ekologiskt jordbruk använder palmol-
ja från ekologisk odling även när den används vid tensid-, emulgeringsmedels- och glycerolframställning. 
Det resulterar i högre priser eftersom den relativt låga efterfrågan på naturkosmetik gör att endast små 
mängder kan produceras. Ett produktionssystem som är utformat för stora mängder, utnyttjas inte fullt 
ut och genererar därmed en dyrare produkt. Förhoppningen är att konsumentens efterfrågan ska öka så 
att priserna kan sänkas och mer ekologisk palm odlas, för att ersätta den vanliga palmodlingen som är 
förenad med skövling av regnskog!

Naturkosmetikkompaniet säljer enbart ekologiskt odlad palmolja och arbetar kontinuerligt med att byta 
ut råvaror som kommer från vanlig palm. Vi kommer att redovisa de Crearome-råvaror som fortfarande 
innehåller vanlig palm med en symbol i kataloger och på vår hemsida. Vi stödjer med våra inköp en 
naturlig/ekologisk hållbar odling och framställning av palmrelaterade råvaror från ekologisk palm som 
tensider, tvålar, glycerin, stearinsyra, emulgeringsmedel mm.

Röd palmolja kommer under 2013 att ersättas av ekologisk röd palmolja.

Palmolja/Palmkärnsolja/Palmfett    Elais guineensis    
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