
Samspil med verdensmålene

VL-workshop 05.02.2019 v. Jakob Thøisen, CEO 

Agenda:
- Præsentation af Palsgaard 
- Virksomhedens arbejde med strategisk CSR
- Verdensmålene i spil
- Forretning eller filantropi? 

Velkommen!



Schou-Fondet
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Bevare Palsgaard som en god arbejdsplads

Bevare og udvikle Palsgaards kulturelle 
værdier 

Råde over og støtte selvstændige
virksomheder inden for forskning og udvikling
(Nexus A/S)

Overskudsdeling



Vi udvikler fremtidens fødevarer
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Palsgaard er specialist indenfor ingredienser – med et stærkt
og klart fokus på emulgatorer og stabilisatorer til fødevarer

Erfaring og know-how
• >100 års erfaring med industrielle emulgatorer og udvikling gør,          

at vi er blandt markedslederne indenfor branchen
Innovation

• R&D afdeling Nexus og applikationscentre placeret globalt
• Udvikling af nye ingredienser og forbedre kunders produkter

gennem partnerskaber
Engagement

• Som en ledende producent af ingredienser har vi forpligtelser
overfor miljøet, det omgivende samfund, for vores kunder og
virksomhedens kulturarv
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Global produktion 
til globalt salg



CSR og ledelsens rolle
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• Hvorfor arbejder vi med bæredygtighed?
• Ejerskabsforhold
• Kundekrav
• Værdi for vores medarbejdere
• Globalt, socialt og miljømæssigt ansvar 

• Filantropi eller forretning?
• Nødvendighed i forretningen
• Anerkendelse og høj CSR-rating => konkurrencefordel
• Øger produkternes værdi
• Langsigtede investeringer med afkast



CSR-organisation
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Strategisk fokus på CSR siden 2009
• God selskabsledelse

• Ansvarlig leverandørstyring
• Anti-korruption 

• Energy & Miljø
• Global CO2-neutralitet i 2020 (produktionsenheder)
• Reducere energiforbruget
• Reducere spildevand 
• Reducere råvareforbruget

• Produkter
• Producere bæredygtige RSPO certificerede produkter

• Medarbejdere
• Reducere antallet af arbejdsulykker
• Bevare en høj medarbejdertilfredshed
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CO2-neutral i 2020 - globalt 
• 2005: Halmfyr – overskudshalm fra egne afgrøder
• 2009: Konvertering fra svær fuelolie til naturgas 
• 2010: Installation af varmegenindvinding ved produktionsanlæg – engergieffektivitet: 30 %
• 2011: Strømforsyning bliver CO2 -neutral ved køb af certificeret vindmøllestrøm
• 2013: Energiforbrug reduceres ved skift til LED belysning og installering af sensorer
• 2014: Energiforbrug reduceres gennem højspecialiseret isolationsprojekt (procesanlæg) 
• 2015: CO2 neutral i Palsgaard Danmark (ved køb af biogascertifikater)
• 2016: CO2 neutral i Palsgaard Mexico (solceller)
• 2018: CO2 neutral i Palsgaard Holland og Brasilien (hhv. vindmøllestrøm/biogas og UN off-set projekter)
• ?: CO2 neutral Malaysia



I samspil med SDG’erne
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Udlevelse af  
CSR-strategi

CSR-
rapportering

Eksternt 
engagement (UN 
Global Compact 
signatory, GRI-

Standard, RSPO, 
Sedex, EcoVadis) 



Trinvis tilgang til verdensmålene
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2015
• Analysearbejde af 17 

SDG’er/169 undermål 
op mod
• CSR-strategi og 

aktiviteter
• UN Global Compact
• GRI-Guidelines

• CSR-rapportering om 
analyse og SDG 
fokusmål

2017
• Overvejelse af next

step i SDG arbejdet
• Overgang til GRI 

Standard
• CSR-rapportering og  

kommunikation om 
konkret støtte til 
SDGs

2018
• Deltagelse i SDG 

Accelerator program 
under UNDP

• Implementering af 
SDG’er indenfor nyt 
forretningsområde

2016
• Klarlægger 

direkte/indirekte 
støtte til udvalgte mål

• Øget kommunikation 
og brug i CSR-
rapportering



Antifog Coating in Food Packaging
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Water condenses as discrete droplets Water condenses as a thin transparent film

Antifog additives prevent the formation of water droplets on the surface 



Udfoldning af Idéen – Antidug Coatings
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• Størst værdi for Palsgaard
1. Fødevareemballager
2. Drivhuse
3. Solceller
4. Daglig brug (briller, spejle, osv.)

• Størst impact på miljøet
1. Mindre madspild, erstatter mindre sunde alternativer
2. Mere effektiv dyrkning af planter
3. Mere effektiv energigenerering 
4. Mere sikker hverdag – mindre dug



Udfordringer og udvikling
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Prioritering af indsats og støtte til mål med størst relevans

1. Aktiviteter der bekæmper vores største impact eller risici 
• CO2-neutralitet
• engagement i bæredygtig palmeolie
• ansvarlig leverandørstyring
• anti-korruptionsprogram
• osv. 

2. Produktrelateret støtte
• reducere madspild/forlænge holdbarhed 

3.    Direkte/indirekte støtte til målene
4.    Kommunikation
5.    Next step



www.palsgaard.com 14



15CO2 neutral i 2020 - globalt

CO2-neutral i 2020 - globalt - SCOPE
• Udgangspunkt for måling af CO2 udledning i CSR rapportering: 

• Greenhouse Gas Protocol scope 1 and 2 (link)

• Emissions are calculated based on energy consumption and available emission factors:

• - GHG Scope 1: Direct greenhouse emissions (LPG, diesel, natural gas)
• - GHG Scope 2: Indirect greenhouse emissions (electricity)
• (Exception: emissions from personal and transport vehicles)
• - GHG Scope 3: Corporate Value Chain is not reported

• The reported CO2 intensity is CO2 emissions per kg of finished product.

https://ghgprotocol.org/standards

