
Fra Verdensmål 
til Hverdagsmål



Find inspiration til implementering af FN’s 
17 Verdensmål ved at dykke ned i udvalgte 

eksempler med hvordan virksomheder i 
Haderslev kommune arbejder aktivt med FN’s 17 
Verdensmål gennem projektet “Fra Verdensmål 

til Hverdagsmål”. Et forløb udviklet af Haderslev 
Erhvervsråd i samarbejde med MG Udvikling, 
der har til formål at synliggøre vigtigheden af 
arbejdet med Verdensmålene og aktivt arbejde 

strategisk med dem på alle niveauer  
i virksomheden.
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Vi er blevet klædt på 
og ”uddannet ” til at 
være ambassadører 
for det videre arbejde 
med VM hos ReTec.

Susanne Gravesen 
ReTec

Vi er blevet bevidste 
om hvad vi allerede 
gør og hvad vi kan 
forandre

Jeppe Markman Olesen 
Bo Michelsen

Forløbet har ændret vores bevidsthed ift.  
Verdensmål – det er blevet mere forståeligt. 
Det bedste ved forløbet er, at det tager  
udgangspunkt i, hvor man som virksomhed  
er, og det er motiverende.

Brian Duus 
Sophus Fuglsang, Export-Maltfabrik A/S

Noget af det bedste 
har været at blive 
holdt op på vores mål 
og løfter fra gang til 
gang.

Haderslev  
Katedralskole

Forløbet fik sat gang 
i processen – vi blev 
taget i hånden og ledt 
igennem. Just do it!

Ole Gustafsson 
PE-Redskaber

Vi har fået prioritet 
tid og dermed fokus på 
hele bæredygtigheds-
området og udvalgte 
verdensmål – primært 
internt i virksomheden

Lisbeth Mosegaard 
Sdr.jysk Landboforening

Vi har taget ejerskab over Verdensmålene og 
fået dybdegående indblik i, hvordan vi arbejder 
med dem i hverdagen.

I skal ikke overveje at forpligte jer til arbejdet 
med Verdensmål – I har ansvar til det!

Michael Prehn 
TopRejser

Sparringsmøderne har 
sat skub i tankerne og 
gjort at vi ikke glemmer 
verdensmålene i den 
travle hverdag.

Kræn Brinck Nielsen 
X-Yachts
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Kunderne efterspørger det – private såvel som erhverv – og hvis virksomhederne ikke 
er klar, bliver de valgt fra til fordel for konkurrenten, der kan fremvise Verdensmål og 
bæredygtighed som en del af deres strategi og produkt. 

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling 
blev vedtaget af verdens stats- og regerings-
ledere på FN-topmødet i New York den 25. 
september 2015.

Man kommer ikke udenom, at det er fornuftige 
tiltag, men hvad kommer det lige mig ved, 
spørger du sikret. Dertil kan man kun sige 
ALT.

17 mål for en mere økonomisk, social og 
miljømæssig bæredygtig verden. Fordelt 
på 169 delmål, det er mange – ja – med det 
gør, at det er mere overskueligt at gøre 
dem til hverdagsmål.

Men hvordan kommer virksomhederne i 
gang? HER har 28 virksomheder udviklet 
sig gennem forløbet ”Fra Verdensmål til 
Hverdagsmål”, hvor de gennem konkrete 
værktøjer, workshops og sparring med  
konsulenter netop har gjort Verdensmålene 
til en del af hverdagen. 

I Haderslev kommune gøres der også tiltag 
fra mere officiel side, således er Jomfrusti- 
projektet en del af, at klimasikre den del af 
kommunen, hvor risikoen for oversvømmelser 
er stor. Samtidig er der også blevet opbygget 
et nyt stort ressourcecenter, hvor alle borgere 
kan aflevere sorteret affald til genbrug. 

Her i kataloget kan du se de virksomheder, 
der har været igennem HER’s to forløb med 
at gøre Verdensmålene til Hverdagsmål, og 
hvilke FN-mål de har valgt, og hvordan de 
formår at gøre dem til hverdagsmål.

For hvert mål er der tildelt en boks med 
ting, du kan gøre i virksomheden eller  
derhjemme i den private husholdning.  

Måske du også kan inddrage resten af 
virksomheden og familien?

DIN adfærdsændring gør forskel. Vi kan 
nemlig ikke bare overlade det til ”de andre” 
at redde verden. Vi er nødt til at starte med 
os selv under mantraet “ingen kan gøre alt, 
men alle kan gøre noget” – sammen kan vi 
gøre en stor forskel.

FN’s 17 verdensmål kommer med andre ord 
os alle ved.

At drive virksomhed efter verdensmålene 
kræver nytænkning, ikke revolutioner.  
(citat Steen Hildebrandt)

God læsning og god fornøjelse med at gøre 
Verdensmålene til Hverdagsmål og dermed 
en del af dagligdagen i alt, hvad du gør. 

Johan Schmidt 
Formand Haderslev Erhvervsråd

Verdensmål – hvordan gør vi  
dem til en del af erhvervslivet?
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Verdensmål 1

Afskaf fattigdom

Det handler især om at give muligheder  
for mennesker i verdens fattigste lande .
Men det er ikke nok bare at gøre en ende 
på den mest ekstreme fattigdom . Et liv 
med to eller tre dollars om dagen er stadig 
for hårdt, for det er ikke penge nok til at få 
tilstrækkelig næring i maden, sende børn i 
skole, og andre helt grundlæggende behov . 
Derfor er det også en del af Verdensmål 1, 
at andelen af mennesker der lever under 
hvert lands egen (ofte højere) fattigdoms-
grænse skal halveres .

Sådan går det med målet i Danmark
Andel af mænd og kvinder som lever under 
fattigdomsgrænser: 8,9 %

Kilde:  
https://www.verdensmaal.org/1-afskaf-fattigdom 
#secondary-header-container

Borgercafeen
Et uvisiteret værested for mennesker i ud-
satte positioner, eksempelvis aktiv misbrug, 
senfølger af misbrug, psykisk sårbarhed 
eller psykiatri, hjemløshed, arbejdsløshed 
og ensomhed .

Et værested, hvor man kan gå ind fra gaden 
og hvor man bliver mødt, som den man er . 
Hos Borgercafeen kan man få en snak eller 
en hjælpende hånd . 

Borgercafeen er et samværstilbud, hvor 
man kan knytte relationer og venskaber 
samt deltage i socialt samvær og aktivi-
teter . Man kan læse dagens avis, låne en 
computer eller se dagens nyheder på tv .

Det særlige er, at det også er et spisested,
hvor maden laves fra bunden .
Derfor kan man købe et billigt måltid mad, 
få sin morgenmad og nyde et krus kaffe .

Borgercafeen tilbyder faste ugentlige  
aktiviteter og derudover ad hoc aktiviteter 
efter borgernes ønsker, eksempelvis  
udflugter, fisketure, kræmmermarked,  
grisefest, feriecamp, fejring af højtider,  
og meget mere . 

Initiativer og indsatser i 
Haderslev Kommune

Det første af FN’s 
verdensmål handler 
om at afskaffe verdens 
fattigdom inden 2030 

Verdensmål 1 Afskaf fattigdom
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Brugerhuset 
1 .3: Indfør sociale sikkerhedsnet .
Et værested for psykisk sårbare mennesker .
Tilbuddet er uvisiteret, så man kan komme 
ind fra gaden og benytte sig af tilbuddet i 
det omfang, man har brug for det .

I Brugerhuset kan man træne både prak-
tiske og sociale færdigheder . Man knytter 
venskaber og bryder ensomheden .

Café Parasollen
KFUM’s tilbud til socialt udsatte .
Formålet med caféen er at give alle socialt 
udsatte voksne et alkohol- og stoffrit være-
sted, aktivitets- og resocialiseringstilbud 
uanset køn, alder og etnisk herkomst .

Café Regnbuen
Et socialt værested, hvor man kan købe  
et måltid mad, få råd og vejledning, eller  
deltage i sociale aktiviteter .

Kolibrien
Et værested for psykisk sårbare mennesker . 
Tilbuddet er uvisiteret, så man kan komme 
ind fra gaden og benytte sig af tilbuddet i 
det omfang, man har brug for det .

Hos Kolibrien kan du træne både praktiske  
og sociale færdigheder . Man knytter ven-
skaber og bryder ensomheden, og så bliver 
der hygget og grinet en hel del .

Det kan du selv gøre

·· Doner til genbrugsbutikker

• Køb Fairtrade produkter

• Støt din lokale ”Hus Forbi”-sælger

• Støt velgørenhedsorganisationer, der 
bekæmper fattigdom rundt om i verden. 
Få evt. et sponser barn 

• Bryd tabuet om fattigdom, tal med dine 
børn/venner/familie om det.

• Støt Hjertegaven, der sikrer en almindelig 
jul til trængte familier i Haderslev  
kommune

• Opfyld et julegaveønske til et barn  
gennem Ønsketræet.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Verdensmål 1 Afskaf fattigdom
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Verdensmål 2

Stop sult

Det omfatter både stop for tilfælde af akut 
hungersnød, hvor tusinder af mennesker i et 
område risikerer at sulte ihjel, og den mere 
skjulte sult, hvor millioner af mennesker i 
mange lande hver dag overlever lige på 
sultegrænsen, men ikke får tilstrækkelig 
mad til at leve et aktivt liv . 

De store sultkatastrofer er mere tydelige 
i medierne, men skyldes ofte forbigående 
fænomener som krig eller tørke, og vi har 
i de senere år set flere eksempler på, at 
det internationale samfund har forhindret 
sultkatastrofer med fødevarehjælp i en 
kortere periode, indtil folk igen kan dyrke 
deres egen mad .

Kilde: https://www.verdensmaal.org/2-stop-sult

Verdensmål nummer 2 
handler grundlæggende 
om at stoppe sulten  
i verden

Arbejder din  
virksomhed  
med dette mål, 
så kan pladsen  
blive din

Verdensmål 2 Stop sult
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Det kan du selv gøre

Mindsk madspild
• Brug appen ”Too Good To Go”,  

”Redmaden”, ”Sharefood” eller én af de 
andre der findes og køb overskudsmad 
fra forretninger og restauranter. På den 
måde er du med til at bekæmpe madspild 
– samtidig med at du sparer penge

• Lav ugens madplan – få styr på dine  
madrester og brug dem

• I mange tilfælde er madens ”Bedst før” 
dato kun en anbefaling, meget kan  
bruges efter sidste salgsdato

• Ved arrangementer og events:  
Hav emballage klar så deltagere kan tage 
overskudsmad med hjem eller donér det 
til væresteder.

Bæredygtig fødevareproduktion
• Overvej om ikke det er nu, du skal begive 

dig i kast med at dyrke dine egne grønt-
sager og krydderurter

• Genbrug dine grønsagsrester – så de  
bliver til nye madretter

• Køb lokalt og økologisk – støt danske 
madproducenter

• Køb efter sæson

• Tænk over dit forbrug af kød.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Arbejder din  
virksomhed  
med dette mål, 
så kan pladsen  
blive din

Verdensmål 2 Stop sult
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Selvom de smitsomme sygdomme er 
alvorlige, handler mange af vores sund-
hedsproblemer også i høj grad om livsstil, 
og mange mennesker i både rige og fattige 
lande har i dag alvorlige problemer med 
diabetes, lungekræft, stofmisbrug og  
alkoholisme . 

Verdensmålene kalder ikke til forbud mod 
de dårlige vaner, men til at styrke forebyg-
gelsen og behandlingen af stofmisbrug, 
heriblandt både narkotiske stoffer og 
alkohol, og at modvirke udbredelsen af 
tobaksrygning . 

Sidst men ikke mindst skal vi også sætte  
ind for at halvere antallet af døde og  
sårede i trafikulykker på verdensplan  
inden 2030 .

Kilde:  
https://www.verdensmaal.org/3-sundhed-og-trivsel

Arnum Rør

• En flad organisation . Alle er i stueplan

• Sundhedsordning alle er med i

• Badminton turnering

• En chef der er som en støtte, sikkerheds-
net når en medarbejder kommer ud i en 
situation, som f .eks . et dødsfald .

Bo Michelsen A/S
Hos Bo Michelsen anerkender vi vigtigheden 
af at understøtte og skabe bevidsthed 
omkring verdensmålene .

3 .4: Undgå dødsfald .

·· Vi vil arbejde på hele tiden at forbedre 
arbejdsmiljøet

·· Vi vil have fokus på en god work-life  
balance

·· Vi vil skabe et godt grundlag for en sund 
livsstil, bl .a . ved at tilbyde sund kost og 
frugtordning

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Verdensmål 3 er, at alle 
mennesker i alle aldre, i 
alle lande skal sikres et 
godt helbred

Verdensmål 3

Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 Sundhed og trivsel
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Mirit Glas
For Mirit glas er FN’s Verdensmål 3 om 
sundhed og trivsel det vigtigste for at 
kunne arbejde med alle andre Verdensmål . 
Derfor arbejdes der med et godt arbejds-
miljø inden for flere punkter . Fx at alle er 
lige, holde organisationen flad og nedsætte 
arbejdsulykker .

·· Af konkrete eksempler, så står der i 
virksomhedens medarbejderhåndbog, at 
de tilbyder hjælpe til rygestop eller andet 
misbrug . Et andet konkret eksempel er 
arbejdet med at reducere forbruget af 
kemikalier med 20 % i 2021 . I juni 2020 
var de nået op på en reduktion på 19,8% .

 
Entreprenørfirmaet Otto Chrestensen 
3 .10: Sundhed og trivsel specielt på arbejdet .

Vi støtter op om sundhed og trivsel på 
arbejdspladsen ved at holde medarbejder- 
arrangementer hvert år, sørge for at 
medarbejderne har en god sundheds-
forsikring . Derudover følger vi hele tiden 
med i udviklingen af hjælpemidler som 
kan aflaste medarbejderne og som giver 
mening i vores arbejde . 

Ranlev Industri Automation
Ranlev Industri Automation A/S er i løbet 
af få år vokset fra at være en enkeltmands-
virksomhed, til i dag at have flere ansatte . 
Derfor er der generelt øget fokus på leder-
udvikling og medarbejdertrivsel .

• Løbende udvikling af personalehåndbog, 
samt fokus på MUS-samtaler

• Fokus på lederudvikling gennem sparring 
og netværksmøder .

Reersted – Empowering Potential

·· Gennem ledersparring om forbedring af 
arbejdsmiljøet

·· Lederudvikling med fokus på de ubalancer, 
der skaber dårligt arbejdsmiljø

·· Ved at få nyuddannede eller opsagte 
personer tilbage på jobmarkedet med en 
øget selvindsigt i hvor de performer og 
trives bedst .

Rekk Service
3 .6: Halvér antallet af dræbte og sårede i 
trafikken .

·  ·  Udbrede trafiksikkerhed i virksomhederne 
gennem dialog og uddannelse .

Rekk Service har tilføjet et yderligere 
delmål, som de mener passer naturligt 
ind i forlængelse med de øvrige delmål og 
deres arbejde:

3 .10: Gøre det attraktivt at være en god 
chauffør .

·· Arbejder med adfærd i virksomhederne 
og hos chafførernes familier .

Verdensmål 3 Sundhed og trivsel
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ReTec Miljø

• Årlige MUS-samtaler

• APV hvert 2 . år

• Jævnlige møder mellem leder og ansat 
omkring arbejdsglæde

• Mulighed for at gå en tur i løbet af dagen, 
hvis/når hjernen skal klares

• Sundhedssikring

• Sørge for at de fysiske rammer er i orden, 
f .eks . mulighed for at styre temperaturen 
individuelt i hvert rum, have planter der 
renser luften, lufte ud i frokostpausen

• Undgå arbejdsulykker

Top Rejser
3 .4: Undgå dødsfald . 

·· Førstehjælpskursus og hjertestarter .

3 .5: Forebyg misbrug .

• Virksomhedens kultur – Hvordan fore-
bygger kulturen det? Vi betragter os som 
en familie, der tager hånd om hinanden . 
Kommer en medarbejder i uføre, så  
bliver der straks reageret hos ledelsen . 
Personalepolitikken foreskriver flg .: Der 
må kun indtages alkohol i arbejdstiden 
ved specielle festlige lejligheder samt 
morgenmøde fredag -og altid iflg . aftale 
med direktionen . Ved repræsentations-
møder er det tilladt at indtage begrænset 
mængde spiritus . Det er ikke tilladt at 
møde beruset ved arbejdstids begyndel-
se . Det er ej heller tilladt at indtage eller 
være påvirket af andre rusmidler i arbejds-
tiden . Overtrædelse medfører én advarsel, 
herefter bortvises medarbejderen .

3 .6: Halvér antallet af trafikdræbte .
Transferservice (gode chauffører) – Hvordan 

Maaike Eschweiler, Susanne Gravesen og Kjeld Jensen fra ReTec Miljø

Verdensmål 3 Sundhed og trivsel
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Det kan du selv gøre

Trivsel
• Gå en tur – brug naturen uanset hvor du er

• Hold dit møde som en walk´n talk med en 
kollega eller forretningsforbindelse

• Bidrag til den gode stemning – hold  
humøret oppe blandt dem du omgås

• Hold ferie, når du har ferie

• Sørg for at have en god ven, kollega eller 
ægtefælle, som du kan tale med, hvis der 
opstår pressede situationer eller ting, der 
går dig på

• Bliv eventuelt besøgsven, voksenven eller 
støtteperson – der er mange børn, ældre 
eller udsatte, der har brug for hjælp

• Bliv mentor for et ungt menneske.

Fysisk sundhed
• Lav madplan, der har fokus på sund mad

• Deltag eller organisere et motionsløb på din 
arbejdsplads, eller med dine naboer

• Lægehjælpen i Danmark er betalt, så benyt 
dig af den, hvis du har mistanke om, at der 
er noget galt i/med din krop

• Sørg for at få bevægelse ind i arbejds- 
dagen.

DIN adfærdsændring gør forskel!

sikrer I gode chauffører? Vi har aftale med 
limousine firmaer i hele verden, der har 
strenge retningslinjer for chaufførens gøren 
og laden . Top Rejser anbefaler altid at bruge 
et limousine firma i stedet for en lokal taxa .

VK Data
3 .8: Opnå universel sundhedsdækning .

· · Vi tilbyder vores medarbejdere at arbej-
de hjemmefra

· · Vi har udarbejdet en sundhed og trivsels-
politik, som vi forventer alle tager stilling 
til og aktivt retter sig efter . Dette for at 
mindske risikoen for folkesygdomme og 
arbejdsskader

· · Alle medarbejdere har adgang til en 
sundhedssikring ved PFA

· · Da vi jo har et meget stillesiddende 
arbejde må man sige at det er sundheds-
skadeligt for folkesundheden . Derfor har 
vi valgt at sætte gang i forskellige skridt 
konkurrencer . Her har vi valgt at støtte 
op med en bruttolønsordning til et fitness 
ur, der kan tælle skridt og være med til at 
motivere til en sundere livsstil

· · Vi opfordrer til daglig motion, vi har  
afsat 15-20 minutter af dagligt til at gå 
en kort tur i arbejdstiden .

· · Der er lavet en aftale med en massør om 
at komme i virksomheden .

· · Vi har udarbejdet politikker for indstilling 
af arbejdspladsen, omsorg, rusmiddel, 
rygning og vanvidskørsel . Disse tages til 
revision hvert år .

Verdensmål 3 Sundhed og trivsel
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Pointen er klar: Uddannelse er det grund-
lag, der både gør os i stand til at forstå 
og gøre noget ved verdens problemer og 
samtidig gøre livet bedre for os selv .

Kilde:  
https://www.verdensmaal.org/4-kvalitetsuddannelse

Arnum Rør
Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs- 
og videregående uddannelser

• Efteruddannelse af medarbejdere

• Mentorordning (Nyt i Gram) .

Haderslev Byferie
Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse

·· Uddannelse og opkvalificering af  
medarbejdere .

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Selvom alle verdens-
målene er vigtige og 
hænger sammen, er 
verdensmål 4 om god 
uddannelse til alle måske 
alligevel det vigtigste af 
alle målene

Verdensmål 4

Kvalitetsuddannelse

Jens Christian Mikkelsen og Johan Andersen – Arnum Rør

Flemming Sørensen og Helle Didriksen – Haderslev Byferie

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse
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Haderslev Erhvervsråd
4 .4: Øg antallet af mennesker, der kan  
forsørge sig selv .

·· Samarbejde med folkeskoler og  
ungdomsuddannelser om innovation  
og iværksætteri .

Haderslev Katedralskole
Haderslev Katedralskole har arbejdet med 
FNs verdensmål for at videreudvikle og 
sætte fokus på målene både i forhold til 
skolens drift og i undervisningen . 

Vi arbejder hele tiden på at udvikle os  
som skole, så eleverne bliver så dygtige som 
muligt, og så læringsmiljøet er trygt og godt .

4 .A: Byg og opgradér inkluderende, sikre 
skoler .

·· Vi skal bygge og opgradere uddannelses-
faciliteter med opmærksomhed på både 
piger og drenges behov og også med 
fokus på de handicappede . Alle skal have 
sikre, ikke- voldelige, inklusive og effektive 
læringsmiljøer . 

Anne-Mette Cordes, Tina Møller, Charlotte Pedersen, Henrik Sommerlund, Gitte Grove og Peder Gasbjerg – Haderslev Katedralskole

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse
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Mirit Glas
4 .3: Alle får tilbudt uddannelse også uden 
for ens primære område . Da det skaber 
god energi . 

4 .7: Undervis i bæredygtig udvikling og 
globalt medborgerskab .

· · Gensidig inspiration mellem virksomhed 
og ansatte om, hvordan man kan begå 
sig mere bæredygtigt

· · Viser andre hvordan Marit Glas arbejder 
bæredygtigt – fx ved at gøre opmærksom 
på det på hjemmeside og ved levering af 
ordrer

· · Samarbejder med skole om biodiversitet 
(såning af vilde blomster) og undervisning 
i, hvordan Mirit Glas arbejder med bære-
dygtigt . 

Optivize
4 .4: Uddannelse af unge og voksne med 
erhvervsrettede kompetencer for beskæf- 
tigelse og iværksætteri .

Reersted – Empowering Potential
4 .7: Undervis i bæredygtig udvikling og 
globalt medborgerskab .

· · Reersted – Empowering Potential under- 
viser i bæredygtig udvikling og globalt 
medborgerskab, ved at sætte fokus på 
gevinsterne ved diversitet i foredrag 
tilbudt til diverse netværk, erhvervsråd, 
faglige organisationer og virksomheder .

1:1 sparring ved Optivize

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse
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Det kan du selv gøre

·· Læring er for hele livet – man bliver aldrig 
for gammel til at lære noget nyt

• Brug tid på at sætte dig ind i, hvad f.eks. 
bæredygtighed, klima, grøn energi etc. er 
så du kan få mere inspiration til en bære-
dygtig livsstil

• Støt op om, når uddannelsesinstitutioner 
har noget at tilbyde, f.eks. videreuddan-
nelse eller mulighed for at få en praktikant 
ind i den virksomhed du repræsenterer

• Når du ser tv, så brug noget af tiden på at 
vælge film eller serier som er lærerig og 
oplysende

• Har du overskuddet – så del dine kompe-
tencer og viden med folk, der har brug for 
det. F.eks. en sprog- eller lektiecafé

• Støt organisationer der arbejder for at 
uddanne mennesker i dele af verden, hvor 
mulighederne ikke er de samme som dem 
vi har

• Når du er på ferie, så grib muligheden lære 
noget nyt om den kultur, du bevæger dig i.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Rekk Service
4 .4: Øg antallet af mennesker, der kan 
forsørge sig selv .

·· Giver folk lyst til at være/blive ved  
med at være chauffør ved at ændre på 
opfattelsen af, at det er et lavstatusjob  
til at vise, hvad det kræver . Gøres gennem 
dialog og uddannelse .

VK Data

· · Ved rekruttering, ser vi på personens 
kvalifikationer frem for etnicitet, tro, 
alder, køn, fysiske/psykiske udfordringer 
og politiske overbevisninger .

Vi har 7 elever i alderen fra 18 til 55 år .

· · Vi har i november 2021 erhvervet CSR 
mærket, ved at vise samfundsansvar ved 
ansættelse .

· · Vi opfordrer både mænd og kvinder at 
søge stillingsopslag .

1:1 sparring hos Rekk Service

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse
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Det femte verdensmål sigter mod, at al 
diskrimination og vold mod kvinder og piger 
skal standses overalt i verden, og at kvinder- 
ne skal have lige rettigheder til ressourcer  
som land og ejendom, at deltage i det 
politiske liv, og ikke mindst bestemme over 
deres egen krop – heriblandt retten til selv 
at bestemme, hvor mange børn de vil have, 
og hvornår .

Sådan går det med målet i Danmark 
i 2019 var andelen af kvinder i ledelse 29,7 %

Kilde:  
https://www.verdensmaal.org/5-ligestilling-mellem- 
koennene

Reersted – Empowering Potential
5 .5: Kvinder skal sikres fuld deltagelse i 
ledelse og beslutningsprocessor .

Reersted – Empowering Potential tror  
på, at en balanceret repræsentation af 
samfundets sammensætning giver de 
bedste forudsætninger for succes på ar-
bejdsmarkedet . Da kvinder altid har været 
underrepræsenteret i de virksomheder, 
som Reersted – Empowering Potential har 
arbejdet i, har ejer Charlotte Reersted 
– Empowering Potential engageret sig i 
at hjælpe kvinder videre i deres karriere . 
Både gennem involvering i den landsdæk-
kende frivillige forening ErhvervsKvinder 
(hvor Charlotte har været formand for 
foreningen i Trekantområdet og medlem 
af hovedbestyrelsen gennem 14 år) og i 
hendes professionelle virke, hvor hun er 
mentor for flere unge kvindelige ledere og 
talenter . 

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Vi skal opnå ligestilling 
mellem kønnene og styrke 
kvinders og pigers rettig-
heder og muligheder

Verdensmål 5

Ligestilling  
mellem kønnene

Charlotte Reersted fra Reersted – Empowering Potential

Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene
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Top Rejser
5 .1: Stop diskrimination af kvinder og piger . 

·· Politik mod chikane (personalehåndbog) . 

5 .C: Fremme ligestilling mellem kønnene .

·  ·  Lederjob og bestyrelse, lige løn for lige 
arbejde – Hvad gør I for at sikre ligestilling 
mellem kønnene i lederjob og bestyrelse, 
samt sikre ligeløn for lige arbejde? Direk-
tionen er øverste myndighed i ansættelse 
af personale og her skelnes ikke mellem 
kønnene og kun alene på kvalifikationer . 
Tilsvarende er gældende for ligeløn . 
Interne stillinger bliver slået op, så alle, 
uagtet køn, kan ansøge . Top Rejser har 
siden generationsskiftet i 2008 haft min . 
30% kvindelig repræsentation i bestyrelsen .

VK Data
5 .5: Ligestilling mellem kønnene - lige  
mulighed for lederjob

· · Vi er med til at øge mangfoldigheden  
og dermed sikre lige muligheder for 
mænd og kvinder .

· · Alle vores medarbejdere får en anstændig 
løn og en pensionsopsparing . Det samme 
gælder på Sri Lanka . Der aflønnes efter 
anciennitet og kvalifikationer og ikke 
efter køn

· · Vi ansætter vores elever efter endt  
uddannelse

Det kan du selv gøre

• Vær en god rollemodel – vis dine børn og 
andre, at mænd og kvinder har samme 
rettigheder og muligheder.

• Udfordre altid holdninger og stereotyper, 
der underminerer det andet køn

• Støt organisationer der arbejder for  
kvinders rettigheder rundt om i verden.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene
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Mirit glas
6 .4: Gør vandforbruget effektivt og sikre 
forsyningen af ferskvand .

· · Opfordrer ved toiletter til at mindske 
vandforbrug ved at bruge det lille skyl

·  ·  Installation af tanke og pumpe, som gør 
at vand kan genbruges ved glasskæring, 
så vandet ikke bare hældes i kloakken .

Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S
Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S 
arbejder at nedbringe el, varme og vand-
forbruget fordi fremstillingen af malt er 
meget energi- og vandkrævende . Derudover 
har de også fokus på at genbruge emballagen 
til forsendelse .

6 .3: Styrk vandkvaliteten og rens og brug 
spildevand bedre .

·· Rensningsanlæg er optimeret, så Sophus 
Fuglsang Export-Maltfabrik A/S i dag 
genbruger ca . 300-350 m3 vand dagligt . 

Samtidig skal alle mennesker have adgang 
til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket 
blandt andet omfatter ordentlig kloakering 
og toiletforhold .

Rent vand er en af de vigtigste forudsæt-
ninger for sundhed, og derfor er det en god 
nyhed, at 91 procent af verdens befolkning 
nu har adgang til en forbedret vandkilde . 
Sidst men ikke mindst handler mål 6 om 
at forvalte verdens vandressourcer på en 
bæredygtig måde . Vi skal blive bedre til at 
indsamle og bruge regnvand, fjerne saltet 
fra havvand, behandle vores spildevand, og 
beskytte og genoprette de naturområder, 
hvor vandet ofte kommer fra .

Kilde: 
 https://www.verdensmaal.org/6-rent-vand-og-sanitet

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Ambitionen for 
Verdensmål 6 er, at 
alle mennesker skal 
have adgang til rent 
drikkevand 

Johan Stenfeldt, Pernille Skov og Keld Lauridsen fra Mirit Glas

Verdensmål 6

Rent vand og sanitet

Verdensmål 6 Rent drikkevand og sanitet
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Det kan du selv gøre

Brug vand med omtanke.  
Spar på vandet, hvor det er muligt.

• Når du vasker bil, er en vaskehal at  
foretrække, der genbruges vandet med op 
til 85% til undervognsvask og i de mest 
effektive vaskehaller, bruges der mindre 
end 20 liter rent vand til en vask.

• Skyl ikke fedt og olie fra madlavning ud i 
vasken, lad det kølne og smid det i skralde-
spanden

• Vi har noget af det bedste drikkevand i 
Danmark, så brug så vidt muligt det fra 
hanen i stedet fra flaske

• Ved at købe genbrugstøj, spares der meget 
vand. Ved tøjproduktion bruges der 10.000 
liter vand på at fremstille ét par jeans!

• Vis omtanke med brug af sprøjtemidler, 
undgå dem helt, hvis det er muligt.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Nito
Nito forbinder rør/slanger, så de sikkert og 
effektivt flytter væsker fra A til B . Gennem 
vores kompromisløse holdning til materialer 
og funktionalitet, leverer vi langtidsholdbare 
løsninger . Med vores fokus på Verdensmål 
nr . 6, gældende rent vand og sanitet, bidrager 
vi til en bæredygtig verden .

6 .4: Gør vandforbruget effektivt

· · Indkøb af ny maskine, der kan producere 
messingprodukter, blyfrit

· · Implementering af verdensmål i Nito’s 
ISO 14001 miljøcertificering:

 – Igangsat omskrivning af miljøpolitik

 – Igangsat udarbejdelse af nye miljømål .

Martin Kragh – Nito

Verdensmål 6 Rent drikkevand og sanitet
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Når vi i den rige del af verden snakker om 
bæredygtig energi, handler det ofte om, 
at vi skal gå væk fra kul og olie og i stedet 
bruge mere energi fra sol, vind og vand .

Men i mange lande laver folk stadig mad 
over åben ild . Til gengæld stiger andelen af 
mennesker med adgang til elektricitet støt, 
og det skyldes især udbredelsen af solcel-
ler, der er faldet voldsomt i pris de senere 
år . Sammen med de nye LED-pærer, der 
kræver mindre strøm, har det givet mange 
mennesker i yderområder mulighed for at 
få lys om natten, hvilket blandt andet bety-
der, at skolebørn kan læse lektier, og at folk 
kan følge med i nyhederne i radioen eller 
på de smartphones, der virkelig er slået 
igennem i de seneste ti år, selv i meget 
fattige områder .

kilde:  
https://www.verdensmaal.org/7-baeredygtig-energi

Arnum Rør
7 .1: Giv alle adgang til moderne energi 

• Vi har solceller på taget . Det er i under-
søgelsesfasen om at få vores tage fyldt 
med solceller på sigt

• Vi har skiftet vores lys til LED

• Der er sat timer og sensor på vores lys i 
hallerne

• Vi har skiftet vores trucks ud til nye el-truck

• Vi har skiftet vores lastbil ud til en ny 
mere energi/miljø venlig . 

Haderslev Byferie
7 .3: Fodobl energieffektiviteten

• Energioptimering og køkkenrenovering .

LCD Media
LCD Media arbejder med at implementere 
”Det grønne valg” i virksomheden .
 
7 .2: Forøg andelen af vedvarende energi .

• Indkøb af Co2-reduktionscertifikater  
(Pr . 1/1-22 = 100% grøn energi)

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Mål 7 handler om at give 
alle adgang til pålidelig, 
bæredygtig og moderne 
energi

Verdensmål 7

Bæredygtig energi

1:1 sparring ved LCD Media

Verdensmål 7 Bæredygtig energi
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Mirit Glas
7 .3 Fordobl energieffektiviteten

·  ·  Skiftet al lys til LED

·  ·  Lavet investeringsstrategi, som sætter 
fokus på at nye investeringer skal leve op 
til kravet om bæredygtig energi

·  ·  Isolering af tag

·  ·  Installering af varmepumpe

·  ·  Indsamlet idéer fra medarbejder, som 
virksomheden har prioriteret .

Speed1Way
Lavet LED belysning overalt rundt på  
stadion og igangsat undersøgelse af  
projekt vedrørende banebelysning .

Sønderjysk Landboforening
7 .2: Forøg andelen af vedvarende energi 
globalt

• Sol og vind

• Biomasse

• El-tjek

 

Jacob Olsen og Helge Frimodt Pedersen fra Speed1Way

Verdensmål 7 Bæredygtig energi
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Øverst: Brian Duus og Jesper Vongsen fra Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S 
Nederst: 1:1 sparring ved Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S

Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S
7 .3: Fordoble energieffektiviteten .

·  ·  Ved investering af udstyr vægter  
energiforbruget højere end prisen .  

Verdensmål 7 Bæredygtig energi
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Top Rejser
7 .A: Teknologi Syntetisk flybrændstof,  
CO2 rapporter – ”Rejselogisk” - hvad gør  
I for at påvirke til at bruge syntetiske  
flybrændstoffer? 

· · Statusmøder med kunderne, hvor kundens 
grønne profil vil blive implementeret i 
kundens generelle rejsepolitik . 

X-yachts
7 .2: Forøg andelen af vedvarende energi 
globalt 

· · Vi vil i fremtiden forsøge at måle og synlig- 
gøre vores strømforbrug . Derudover er 
det vores plan, at skifte alt strøm fra kul 
til vind . 

Det kan du selv gøre

Transportvaner
• Cykel eller gåben er godt alternativ til 

kortere ture

• Brug tog eller bus, når det er muligt.

• Flyrejser koster på CO2 regnskabet.  
Overvej brugen af flyrejser – erhverv  
og privat

• I gennemsnit kører danskeren under 70 
km. dagligt. Overvej om det ved næste 
bilkøb skulle være en el-bil. 

Grøn energi
• Benyt grønenergi fra dit elselskab

• Udskift dit oliefyr/naturfyr med grønne 
alternativer – varmepumpe, jordvarme etc. 

Sænk dit energiforbrug
• Energirenover din bolig – udover en  

reducering af energiforbrug, stiger  
salgsværdien med et bedre energimærke

• Bliv bevidst om dit elforbrug, find el- 
synderne i dit hjem. De fleste elselskaber 
har værktøj der kan lånes, til hjælp med det

• Sluk for de apparater det er muligt, i stedet 
for at lade dem være på standby. I gennem-
snit giver det en besparelse, der kan betale 
et restaurantbesøg for to en gang om året

• Når du koger vand i gryde, så lad låget 
være på, så går der mindre energi tabt

• Tør så vidt muligt dit vasketøj udendørs, 
fremfor brug af tørretumbler.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Øverst: 1:1 sparring hos Top Rejser
Nederst: Kræn B. Nielsen – X-yachts

Verdensmål 7 Bæredygtig energi
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Den økonomiske vækst sætter jordens res-
sourcer under pres . Verdensmålenes ambi-
tion er, at væksten skal være bæredygtig, 
hvilket blandt andet betyder, at vi skal 
bruge de globale ressourcer mere effektivt 
i forbindelse med forbrug og produktion . 
Sidst men ikke mindst skal der fokus på 
arbejdstagerrettigheder, så fattige ikke 
bare får et arbejde, men også værdige og 
sikre forhold . Der skal slås ned på menne-
skehandel med det samme, og senest fra 
2025 skal alle former for børnearbejde 
helt være stoppet .

Kilde: 
https://www.verdensmaal.org/8- 
anstaendige-jobs-og-oekonomisk-vaekst

Bo Michelsen A/S
Vi vil have fokus på både personlig og faglig 
udvikling (8 .1 og 8 .3)

8 .2: Opnå højere økonomisk produktivitet 
gennem teknologi og innovation .

· · Vi vil investere i viden og teknologi for at 
skabe økonomisk vækst

8 .3: Før en politik, der skaber jobs og  
fremmer virksomheder .

· · Vi vil udvise fleksibilitet overfor den  
enkelte medarbejder

8 .6: Hjælp unge i arbejde og praktik .

· · Vi vil hjælpe til med at få folk i praktik,  
ressourceforløb eller arbejde og på den 
måde sikre at folk udenfor arbejdsmar- 
kedet får en mulighed for en ny start

· · Vi har et mål om min . 10% lærlinge

Haderslev Byferie
8 .6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og 
praktik .

· · Tæt samarbejde med Jobcentret .

· · Praktikforløb

8 .9: Bæredygtig turisme

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Vi skal fremme ved-
varende, inklusiv og 
bæredygtig økonomisk 
vækst, fuld og produktiv 
beskæftigelse samt an-
stændigt arbejde til alle 

Verdensmål 8

Anstændige jobs og  
økonomisk vækst

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
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Haderslev Erhvervsråd
8 .6: Hjælp unge i arbejde og praktik .

·· tager unge i praktik + viser de unge, hvad 
karrieremuligheder der findes lokalt, når vi 
holder forløb i samarbejde med skolerne .

8 .9: Støt op om bæredygtig turisme .

·· vi støtter op om bæredygtig turisme ved 
at inspirerer til ferie og fritid i lokalsam-
fundet + opfordre folk til at handle lokalt .

Mirit Glas
8 .2: Opnå højere økonomisk produktivitet 
gennem teknologi og innovation .

·  ·  Investering i robotter og forskning . Har bl .a . 
lavet projekt med Syddansk universitet og 
Teknologisk institut om 3D simulering .

8 .4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug 
og produktion .

· · Sætter mål for at minimere spild . Første 
mål var at minimere spildet med 18% .  
Nu er målet at minimere det ned til 16%

· · Sand kan afhentes af andre, der har 
behov for almindeligt strand sand, så det 
ikke bare smides væk . 

8 .5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt 
arbejde med ligeløn .

· · Skaber skånejobs

· · Praktikperioder ved akademi uddannelser

· · Samarbejde med erhvervsskole .

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Tenna Steen Stabel og Jeppe Markmann Olsen - Bo Michelsen
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Optivize
8 .5: Anstændigt arbejde også for handicap-
pede .

Entreprenørfirmaet Otto Chrestensen
8 .6: Hjælp unge i arbejde, uddannelse og 
praktik .

· · Vi vil have lærlinge og vi tror på, at det 
er en fordel for vores medarbejdere at 
få papir på deres kompetencer, og derfor 
uddanner vi også voksenlærlinge

· · Vi tager skoleelever i praktik .

Reersted – Empowering Potential
8 .8: Beskyt arbejdstagerrettigheder, og 
skab sikre arbejdsmiljøer .

Gennem et konstruktivt samarbejde med 
tillidsfolk og fagforeninger, har jeg altid 
understøttet arbejdstagers rettigheder, 
hvilket har lagt grobund for virksomhed- 
ernes succes . 

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

1:1 sparring ved entreprenørfirmaet Otto Chrestensen
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Rekk Service
8 .1: Skab bæredygtig økonomisk vækst . 

· · Gennem fokus på ordentlig kørsel  
nedbringes CO2 og der skabes store 
samfundsmæssige besparelser for hver 
enkelt ulykke, der forhindres .

8 .6: Hjælp unge i arbejde, uddannelse og 
praktik .

· · Samarbejder med uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder om at gøre det attraktivt 
at være chauffør . 

ReTec Miljø
8 .6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og 
praktik .

• Tager imod praktikanter og ansætter 
lærlinge og voksenlærlinge og andre 
personer med udfordringer af forskellig 
karaktér

• Sørger for, at man har den nødvendige 
viden via oplæring, kurser og uddannelser

• Arbejder på at forbedre processer  
gennem hele værdikæden, bl .a . vha .  
bedre kommunikation og øget involvering 
af medarbejderne, hvilket påvirker trivsel 
og arbejdsglæde positivt .

Sønderjysk Landboforening
8 .2: Opnå højere økonomisk produktivitet 
gennem teknologi og innovation

• Digitalisering inhouse

• Summax . App - Farmhelp

• Præcisionslandbrug .

8 .6: Hjælpe unge i arbejde, uddannelse og 
praktik

• Socialt ansvar .

8 .8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og 
skab sikre arbejdsmiljøer

• Fokus på arbejdsulykker i landbruget .

Maja Dalgaard og Lisbeth Mosegaard - Sønderjysk  
Landboforening

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
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Top Rejser
8 .6: Hjælpe unge i arbejde, uddannelse og 
praktik .

· · Trainees og praktikanter, uddannelse 
medarbejdere .

8 .8: Beskyt arbejdstager/skab sikre  
arbejdsmiljøer .

· · APV hvert andet år

· · Omfattende personalehåndbog . 

8 .A: Støt ”Aid For Trade” .

· · Fairtrade økologi, fx kaffe og pålæg .

Michael Prehn og Eva Storbank fra Top Rejser

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
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Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Pia Kristensen og Visti Kristensen – VK Data

Det kan du selv gøre

• Sæt krav til de produkter du køber,  
indtænk miljø, sociale standarder for  
bæredygtighed – f.eks. Fairtrade

• Vis din arbejdsplads frem, hvis det er  
muligt – tag dit barn med på arbejde, så 
den nye generation kan få et indblik i et 
sundt arbejdsmiljø

• Har du en ven eller bekendt der er  
arbejdsløs, så hjælp vedkommende  
med at finde et job - brug dit netværk

• Tager du på ferie og udlandsture og 
benytter dig af f.eks. et restaurantbesøg, 
så være nysgerrig på, hvordan deres 
arbejdsmarked fungerer – og støt kun 
virksomheder som søger anstændigt for 
deres medarbejdere

• Vær med til at opretholde sikkerhed og 
procedurer på din arbejdsplads, så der 
ikke sker ulykker

• Støt social økonomiske virksomheder i  
dit lokalsamfund.

DIN adfærdsændring gør forskel!

VK Data
8 .6: Andelen af unge i beskæftigelse eller 
under uddannelse .

· · Vi er med til at øge mangfoldigheden og 
dermed sikre lige muligheder for mænd 
og kvinder .

· · Alle vores medarbejdere får en anstændig 
løn og en pensionsopsparing . Det samme 
gælder på Sri Lanka . Der aflønnes efter an-
ciennitet og kvalifikationer og ikke efter køn .

· · Vi ansætter vores elever efter endt  
uddannelse .

Fra Verdensmål til Hverdagsmål | 31



Men i bund og grund handler det om at 
få vores samfund til at løbe rundt på en 
smartere måde . Det handler om de veje, 
jernbaner og havne, der gør os i stand til 
at handle med hele verden i stedet for kun 
vores lokalområde . Og det handler om at 
finde på nye metoder til at arbejde mere 
bæredygtigt i verdens fabrikker og virksom-
heder, så vi bruger ressourcerne mere 
effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt . 

Kilde:  
https://www.verdensmaal.org/9-industri- 
innovation-og-infrastruktur

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Mål nummer 9 virker  
måske som et af de  
verdensmål, der er  
sværest at forholde  
sig til

Verdensmål 9

Industri, innovation  
og infrastruktur

Bo Michelsen A/S
9 .4: Opgradér alle industrier og  
infrastrukturer for bæredygtighed .

· · Vi vil arbejde på at gøre byggeriet mere 
bæredygtigt og med en mere effektiv 
udnyttelse af ressourcerne, bl .a . gennem 
rådgivning af bygherre, projektgranskning 
og optimering af processerne på bygge-
pladserne

· · Vi vil minimere C02-udledningen bl .a . 
ved øget brug af EL-biler, planlægning, 
forbedret kørselsadfærd og samkørsel .

PE-Redskaber
9 .2: Støt inkluderende og bæredygtig  
industrialisering .

PE-Redskaber ønsker at være med til 
at gøre en forskel og understøtter FN’s 
verdensmål . Vi arbejder med mål 9, der 
omhandler at bygge robust infrastruktur, 
fremme inklusiv og bæredygtig industri-
alisering samt understøtte innovation . 
Verdensmål 9 er afgørende for at sikre 
økonomisk vækst og udvikling .

Ole Gustafsson og Kristian B. Arnason fra PE-Redskaber

Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur
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Det kan du selv gøre

• Tjek op på dine transportvaner – kan du 
lade bilen stå og i stedet tage cyklen, 
bussen. Eller samkørsel, når det er muligt. 
Evt. brug GoMore, derved nedsætter du 
CO2 udslippet

• Sorter dit affald, brug de ordninger de 
findes

• Italesæt affaldssortering på din arbejds-
plads

• Støt lokale innovative iværksætter og byd 
evt. ind med din viden og kompetencer

• Vær nysgerrig på ny miljøvenlig teknologi 
og løsninger og hold dig orienteret om 
udvikling.

DIN adfærdsændring gør forskel!

VK Data 
9 .1 - 9 .b: Udvikle pålidelig, bæredygtig og 
robust kvalitets infrastruktur .

Verdensmål 9 .1 og 9 .b er en integreret del 
af vores forretningsmodel og vi udvikler 
bæredygtige løsninger, som vi tilbyder 
vores kunder .

· · Vores strategi er 100% genanvendelse  
af IT-udstyr, så længe det opvejer energi- 
forbruget . 100% genanvendelse af kontor- 
møbler, uden at sætte vores medarbejders 
helbred på spil . 100% grøn bilpark og 
fokus på leverandørernes grønne profiler .

· · Vi støtter ved at betale til grøn vindmølle- 
energi, dette gælder både ved hosting og 
ved internt strømforbrug . Vi anvender 
ikke aircondition til afkøling af serverer i 
virksomheden og det er med til at mini-
mere strømforbruget .

· · Når vi skal holde møde med kunderne, 
bestræber vi os på at anvende vores  
online fjernsupport løsning - ISL Online 
eller Googlemeet, dette gør vi for at spare 
på CO2 udledningen .

· · Vi har investeret i en elbil for at mindske 
CO2 udslippet og dermed skåne miljøet .

Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur

Fra Verdensmål til Hverdagsmål | 33



Mindre ulighed vil være til gavn for alle, 
dvs . både for rige og fattige, og at vi ikke 
behøver vælge mellem økonomisk vækst 
eller at bekæmpe ulighed . De to ting kan 
gå hånd i hånd . Faktisk konkluderer rap-
porten, at uligheden direkte hæmmer den 
økonomiske vækst, fordi mennesker i fat-
tigdom ikke kan udfolde deres potentiale 
og derved heller ikke kan bistå økonomien . 
Dermed er den stadigt voksende ulighed i 
verden ikke ’bare’ et filosofisk spørgsmål 
om, hvad der er retfærdigt og ønskeligt, 
det bliver også et spørgsmål om, hvad der 
er økonomisk fordelagtigt .

Kilde:  
https://www.verdensmaal.org/10-mindre-ulighed

Reersted – Empowering Potential
10 .2: Styrk social, økonomisk og politisk 
inklusion .

Ved at undervise i gevinsterne ved diver-
sitet, gør jeg opmærksom på den øgede 
innovation og produktivitet, som man 
beviseligt får ved at ansætte fra et bredere 
felt . Derudover er der sidegevinster som 
bedre Employer Branding og en højere 
vægtning blandt kunder og omverden, som 
værdsætter at se mangfoldigheden afspejlet 
i virksomheden .

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Verdensmål 10 sigter 
både mod at nedsætte 
den generelle ulighed 
mellem rige og fattige 
lande, og mellem menne-
sker internt i hvert land 

Verdensmålsbogen som alle deltagere arbejder med

Verdensmål 10

Mindre ulighed

Verdensmål 10 Mindre ulighed
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Speed1Way
10 .2: Styrk social, økonomisk og politiske 
inklusion .

10 .3: Giv alle lige muligheder og stop  
diskrimination .

10 .4: Før politik, der fremmer finansiel og 
social lighed .

·  ·  Arbejder med at skabe politisk lydhørhed 
inden for Verdensmål, økonomi og bære-
dygtighed .

1:1 sparring ved Speed1Way

Det kan du selv gøre

• Doner dit gode aflagte tøj til genbrug 
eller en genbrugsbutik

• Vær nysgerrig på andre kulturer, vær 
åben og opsøg aktivt mennesker fra  
andre trossamfund og kultur

• Opdrag dit barn til at respektere andre 
mennesker på trods af forskellighed

• Udfordr dig selv og kom ud af din komfort- 
zone ved at tale med en der er uenig med 
eller på anden vis er helt anderledes

• Lav arrangementer på tværs af alder, 
livsstile, kulturer og trosretninger

• Hjælp andre ud af deres ensomhed, f.eks. 
besøgsven igennem Ældresagen, Rødekors 
etc. Eller hvis det er unge, så kunne det 
være igennem organisationen Ventilen.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Verdensmål 10 Mindre ulighed
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Over halvdelen af verdens befolkning bor 
nu i byerne, og vandringen fra land til by 
ser ud til at fortsætte . Det giver både en 
række store udfordringer og en række 
muligheder . 

De mange store byer bruger enorme 
mængder af mad, vand og andre ressourcer, 
og producerer kæmpemæssige dynger af 
affald, der skal håndteres . 

Kilde:
https://www.verdensmaal.org/11-baeredygtige- 
byer-og-lokalsamfund

Bo Michelsen A/S 
11 .1: Byg sikre boliger til en overkommelig pris . 
11 .3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige .

· · Vi vil opføre kvalitetsbyggeri og gode og 
billige boliger for alle under hensyntagen 
til en bæredygtig planlægning

11 .6: Reducér byernes miljøbelastning 

· · Vi vil have fokus på genanvendelse, 
sortering og reduktion af affald, bl .a . 
ved kortlægning af affaldsmængden på 
kontor og byggepladser med henblik på 
at fastlægge reduktionsmål .

Haderslev Erhvervsråd
11 .7: Giv alle adgang til grønne rum .

· · Acture Park hjælper med at gøre folk 
opmærksom på attraktioner i naturen .

11a: Styrk god national og regional  
byplanlægning .

11b: Gør langt flere af verdens byer mere 
modstandsdygtige mod katastrofer .

· · Vedtaget i fælles erhvervsstrategi, som 
Haderslev Kommune har teten på

· · HaderslevHandler .nu – et bæredygtigt 
initiativ for at bevare det lokale byliv

· · Haderslevgaver .dk – et bæredygtigt  
initiativ der skal bevare BtB julehandlen 
lokalt . 

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Vi skal gøre byer, lokal-
samfund og bosættelser 
inkluderende, sikre,  
robuste og bæredygtige

Verdensmål 11

Bæredygtige byer  
og lokalsamfund

Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
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Det kan du selv gøre

• Gør en forskel for dit lokalområde eller på 
din arbejdsplads for at skabe lokal bære-
dygtighed, dette kunne f.eks. være en lille 
byttecentral

• Benyt eksisterende byttecentraler som 
f.eks. Provas Bog-bytte-stationer i land- 
distrikter

• Giv din mening til kende – involvér dig i 
f.eks. ungdomsråd, ældresagen eller nogle 
af de andre råd, der involverer borgere

• Har du naboer tæt på, så gå sammen om 
at anskaffe værktøj, haveredskaber en 
trailer etc.

• Deltag aktivt i det lokale foreningsliv eller 
bestyrelser. Sådan kan DU få indflydelse 
på dit lokalsamfund

• Næste gang du skal flytte, så overvej at 
bosætte dig et sted hvor der er blandet 
boligforhold og blandet social status, da I 
kan være med til at gøre hinanden gode

• Lær dine naboer bedre at kende, arrangere 
eventuelt en vejfest eller en grillaften.

DIN adfærdsændring gør forskel!

VK Data

11 .3: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 
ved at gøres mere inkluderende .

· · Vi bakker om lokale butikker og bruger 
dem i hverdagen . Dette gælder både når 
vi handler privat og til virksomheden

· · Vi har valgt, at virksomheden skal forblive 
placeret på landet, i stedet for at flytte 
den til en større by .

· · I vores stillingsannoncer nævner vi, at  
de bør overveje om de evt . vil flytte til 
området .

Fælles workshop for alle virksomheder

Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
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Menneskehedens ressourceforbrug er 
enormt, men meget af forbruget er rent 
faktisk helt unødvendigt . Omkring en tred-
jedel af alle verdens fødevarer ender som 
skrald . Det betyder omvendt, at der her er 
en kæmpe mulighed, hvis vi begynder at se 
den spildte mad som en ressource, der kan 
bruges bedre . 

Verdensmål 12 har blandt andet som ambi-
tion, at det globale madspild skal halveres 
inden 2030 . Udover maden producerer vi 
også en masse andre ting, som der måske 
eller måske ikke er behov for, og som ikke 
altid bliver produceret under ordentlige 
forhold .

kilde:  
verdensmaal.org/12-ansvarligt-forbrug-og-produktion

Anslet strand camping
12 .4: Håndtere kemikalier og affald ansvarligt .

· · Bygget ny affaldsplads, hvor der er klar-
gjort med nye fraktioner for at imødegå 
fremtidige behov .

12 .5: Reducere affaldsmængden betydeligt .

· · Påvirker adfærden på campingpladsen til 
at sortere mere, så der er mindre restaffald .

12 .6: Motivere virksomheder til at agere 
bæredygtigt .

· · Motivere affaldsaktører og kommune til 
at agere mere bæredygtigt . 

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Hvis vi for alvor vil gøre 
noget for at sikre en 
bæredygtig fremtid, så  
er det især vores forbrug 
og produktion, vi skal 
ændre på

Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug  
og produktion

Helle Melchiorsen - Anslet Strandcamping

Verdensmål 12 Ansvaligt forbrug og produktion

38 | Fra Verdensmål til Hverdagsmål



Arnum Rør
12 .5: Reducér affaldsmængden betydeligt .

• Vi tænker over det når der skal købes 
ind . F .eks . Sokkel gennemføring (Affald 
fra Havet)

• Vi har optimeret vores affaldssortering . 
 - plastaffald sorteres i type af plast
 - Affaldstræ 
 - Jern 
 - Papir 
 - Pap
 - Madaffald
 - Restaffald

Bo Michelsen A/S 
12 .2: Brug og håndtér naturressourser 
bæredygtigt .

· · Vi vil fokusere på grønne alternativer 
ifm . indløb

12 .5: Reducér affaldsmængden betydeligt .

· · Vi vil reducere vore affaldsmængde 
betydeligt og sikre affaldssortering både 
privat, på kontoret og byggepladserne  
og vi vil sikre at overskudsmaterialer 
genanvendes .

12 .6: Motivér virksomheder til at agere 
bæredygtigt .
12 .8: Giv alle mennesker viden og  
forståelse for at kunne leve bæredygtigt .

· · Vi vil påvirke medarbejdere og samar-
bejdspartnere og motivere dem til at 
agere bæredygtigt og vi vil informere 
bygherre om mulighederne for at bygge 
mere bæredygtigt .

HAB
12 .2: Forbrug og håndtér naturressourcer 
bæredygtigt .

· · Opmuntre lejere til at affaldssortere 
bedre . Der er udarbejdet en indflytnings-
folder, som udover at give viden om 
affaldssortering også kommer med råd 
til, hvordan man sparer på forbruget af 
el, vand og varme

·  ·  Der er lavet observationer ved affalds-
sorteringerne for at finde ud af, hvad 
man med fordel kan gøre for at opfordre 
beboer til at sortere mere . 

12 .5: Reducere affaldsmængden betydeligt .

· · Minimere engangsservice, hvor det kan 
lade sig gøre

· · IT-systemer som gør lejekontrakten digital 
og dermed sparer på brugen af papir .

Haderslev Byferie
12 .5 Reducér affaldsmængden betydeligt . 

· Affaldssortering hele vejen ud til gæsten

· · Fokus på madspild .

LCD Media
12 .5: Reducér affaldsmængden betydeligt .

· · Implementering af cyklus for bortskaffelse/
genbrug af elektronikaffald hos kunder 
(”fra skrald til strategi”) Vi vil hjælpe med 
at reducere mængden af elektronikaffald, 
sammen med vores kunder .

· · Bæredygtig pakning og transport af  
produkter .

Verdensmål 12 Ansvaligt forbrug og produktion
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Mirit Glas
12 .1: Gennemføre det 10 årige ramme- 
program for bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre .

· · Alt pakkemateriale genanvendes

· · Fjerne kemikalier .

12 .5: Reducere affaldsmængden betydeligt .

·  ·  Sende patroner tilbage

· · Brugte kaffefilter samles i en spand og 
puttet i kompostbeholderen

· · Afmelde reklamer og opfordre medarbejder 
til det samme .

Optivize
12 .5: Reduktion af affaldsmængden og 
øget genanvendelighed . 

Entreprenørfirmaet Otto Chrestensen
12 .2: ansvarligt forbrug og produktion .

·· Vi arbejder med dette delmål ved altid at 
have fokus på genbrug og genanvendelse  
i størst muligt omfang i vores projekter . 
Vi Co2-kompencerer vores brændstof- 
forbrug via certificerede naturprojekter .

12 .4: Håndtere kemikalier og affald ansvarligt .

·· Kemikalier og affald sorteres og afleveres 
til professionelle affaldsvirksomheder, så 
mest muligt kan genanvendes .

Ranlev Industri Automation
12 .5: Reducere affaldsmængden betydeligt . 

·· Renovere og optimere eksisterende 
maskiner, for at forlænge levetiden og 
dermed reducere forbruget af nye  
materialer

·· Øget fokus på affaldssortering og gen- 
anvendelse . 

ReTec Miljø
12 .6: Motivér virksomheder til at agere 
bæredygtigt .

· · Pakker fra leverandører sendes direkte 
til kunden i stedet for først at komme 
”forbi” ReTec

· · Pakkemateriale genbruges, så vidt det er 
muligt

· · Fokus på nedbringning af print og kopier 
– skema hængt op ved hver printer som 
ugentligt opdateres med sidste uges tal, 
så alle kan følge udviklingen

· · Print genbruges som kladdepapir

· · Fysiske salgsmapper afleveres nu digitalt 
til kunder

· · Afmelde fysiske magasiner og blade som 
ikke læses alligevel

· · Der er indført affaldssortering i 12 frakti-
oner

· · Vi ser efter FSC-samt Svanemærket, når 
der købes ind

· · Hvor det er muligt, benyttes genbrugsjern 
til produktion af vores maskiner

Verdensmål 12 Ansvaligt forbrug og produktion
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· · Sænket temperaturen i værkstedet med 1 
grad – reducerer varmeudgifterne (gas)

· · Der er installeret lyssensorer i fælles rum

· · Der er installeret LED-pærer hvor muligt

· · Alle maskiner slukkes i frokostpausen samt 
efter arbejde – reducerer strømforbruget

· · Forsøger så vidt muligt at holde digitale  
møder – sparer brændstof og CO2 samt fri-
giver tid til andre ting i stedet for at køre bil

· · Indkøb og implementering af ERP-system

· · På sigt skal der spørges ind til leveran- 
dørernes CSR .

Sønderjysk Landboforening
12 .2: Brug og håndter naturressourcer  
bæredygtigt .

·· Præcisionslandbrug

·· Genbrug .

12 .3: Halvér det globale madspild pr . person .

·· Inhouse

·· Fokus i kantinen

·· Medarbejder privat .

12 .4: Håndtere kemikalier og affald ansvarligt .

·· Inhouse

·· Fokus i kantinen

·· Medarbejder privat .

12 .5: Reducer affaldsmængden betydeligt .

·· Inhouse

·· Fokus i kantinen

·· Medarbejder privat .
12 .6: Motivere virksomheder til at agere 
bæredygtigt .

· · ESG på dagsorden til budgetmøder .

1:1 sparring ved Sønderjysk Landboforening

Verdensmål 12 Ansvaligt forbrug og produktion
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Speed1Way
12 .2: Brug og håndter naturressourcer  
bæredygtigt .

·· Sammen med Haderslev Kommune har 
Speed1way startet projekt regnvands- 
opsamling .

12 .5: Reducer affaldsmængden betydeligt .

· · Dialog med Carlsberg om genanvendelige 
plastik krus .

12 .6: Motivere virksomheder til at agere 
bæredygtigt .

· · Vi samarbejder og inspirere DMU/FIM til 
mere grøn økonomi .

Target Text
12 .5: Reducere affaldsmængden betydeligt .

· · Reducering af papirforbruget på deres 
kontor ved at lave 

– digitale post-its

– Skabt papirløst bogholderi .

VK Data
12 .1: Bæredygtig forbrug .

·· Internt gør vi så vidt det er muligt brug 
af genbrugt-IT og genbrugs kontormøbler .

·· Vi har i 2020/2021 reduceret vores 
strømforbrug med hele 33%, ved at  
hoste vores servere eksternt

·· Vi minimerer forbruget af printerpapir 
og alle kvitteringer i forbindelse med 
regnskab, salg, support, post mm . som 
behandles elektronisk

12 .4: Forsvarlig håndtering af affald .

·· Vi sørger for at det IT udstyr der skrottes, 
bliver skrottet på den rigtige måde

·· Vi hjælper vores kunder med at skrotte 
deres IT udstyr rigtigt

·· Vi sorterer affald - pap, plast, metal,  
restaffald, flasker, dåser osv .

12 .6 Opfordre virksomheder til at  
implementere bæredygtige praksis .

·· Vi gør brug af online møder og online 
ERP-system

·· Vi har udviklet en Verdensmål App, der 
skal være med til at hjælpe andre virk-
somheder til at komme i gang og holde 
styr på implementering og dokumentati-
on af målene

12 .8: Fremme universal forståelse af  
bæredygtige livsstile .

·· Vi taler næsten dagligt bæredygtighed 
på kontoret og lærer her nye sider af 
bæredygtighed .

Verdensmål 12 Ansvaligt forbrug og produktion
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Det kan du selv gøre

• Bæredygtig livsstil handler om at forbruge 
mindre – vær bevidst om dit forbrug

• Gør-det-selv - Overvej om du kan lave 
ting selv? -vær kreativ!

• Er dit tøj for godt til at blive givet væk, 
men lige mangler lidt, kan det være du 
skal upcycle det – pift outfittet op eller 
køb en stand i f.eks. Floh butikken og 
sælg dine ting til glæde for andre  
mennesker

• Giv dig selv en udfordring – ved at for-
pligte dig til ikke at købe nye ting, f.eks.  
i en periode på 6-12 måneder

• Drop sølvpapir til din madpakke og brug  
i stedet madkasse eller madindpakning.

• Drop reklamerne, sæt et NEJ TAK skilt 
på postkassen.

• Reparerer dine ting, hvis det er muligt 
– måske en nabo kan være behjælpelig 
eller brug en Repair Café

• Udnyt ressourcerne bedre – f.eks. kan 
kaffegrums bruges til body-scrub ødelagte 
strømpebukser kan blive til hårelastikker 
– kun fantasien sætter grænsen

• Køb lokalt.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Vognmandsfirmaet  
Flemming Paulsen
12 .1: Gennemfør det 10-årige ramme- 
program for bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre .

·· Vi arbejder hen på at være forgangsvirk-
somhed, overfor samarbejdspartner i for-
hold til, at passe bedre på miljøet, inden 
for vores erhverv .

 
12 .5: Reducér affaldesmængden betydelig .
Vi er blevet bevidste om at det gavner noget, 
når vi i fremtiden vil handle mere miljøbevidst . 

Verdensmål 12 Ansvaligt forbrug og produktion

Ellen Mathiesen og Carsten Paulsen – vognmandsfirmaet 
Flemming Paulsen
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Blandt andet ved at bygge bedre kloakker, 
så vi undgår oversvømmelse ved skybrud . 
Samtidig skal vi hjælpe udviklingslandene 
med at reducere deres udslip af CO2, selv 
mens de opretholder den økonomiske 
vækst, der skal til, hvis vi skal nå målet  
om at få alle mennesker ud af ekstrem 
fattigdom .

kilde: 
https://www.verdensmaal.org/13-klimaindsats

Haderslev Erhvervsråd
13 .3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå 
klimaforandringer .

· · Udbrede kendskabet hos virksomheder-
ne ved at spørge ind til, hvad de gør og 
oplyse om hvad der er af muligheder 

For at minimere CO2

· · Laver vi sammenkørsel når det er muligt

· · Går vi til møder der er inden for to kilo-
meters afstand

· · Slukker vi lyset, når vi forlader et lokale 
som de sidste . 

Haderslev Katedralskole
13 .3: Opbyg viden og kapacitet til at  
imødegå klimaforandringer .

· · I undervisningen sætter vi fokus på  
klima og bæredygtighed, så eleverne  
bliver klogere på og bevidstgjort om, 
hvilke konsekvenser forskellige handlinger 
og valg har for klimaet .

Jomfrusti-projektet Haderslev Kommune
Jomfrusti-projektet skal bl .a . være en 
regnvandsopsamler for at imødegå frem-
tidens vandstingninger . Det giver samtidig 
et væld af rekreative muligheder .

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Verdensmål 13 går både 
på, at vi skal bremse 
klimaforandringerne, og 
at vi skal styrke vores 
modstandskraft mod de 
forandringer, der nu ikke 
længere kan undgås

Verdensmål 13

Klimaindsats

Verdensmål 13 Klimaindsats
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Billede af Jomfrusti-projektet, udlånt af Haderslev Kommune

Det kan du selv gøre

• Anlæg et regnbed i din have, som tilfører 
haven herlighedsværdi i form af flot fauna 
og samtidig aflaster kloaksystemet

• Brug permeable belægninger på dine  
terrasser, havegange og indkørsler, så  
vandet kan trænge igennem din belægning

• Anlæg evt. en faskine på din grund, der 
kan håndtere store mængder regnvand og 
aflaste kloaksystemet

• Lav regnvandsopsamling i en tønde eller 
en beholder, så du kan bruge vandet til 
havevanding. Derved sparer du på  
drikkevandet.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Top Rejser
13 .2: Tiltag mod klimaforandringer .

·· Indbyg tiltag mod klimaforandringer i 
nationale politikker 

·· Biobrændsel fly, elbiler, hoteller med 
grøn profil .

Vojens Airport
13 .2: Indbyg tiltag mod klimaforandringer i 
nationale politikker .
13 .3: Opbyg viden og kapacitet til at  
imødegå klimaforandringer .

·· Vojens Airport søger målrettet at ned-
bringe vores CO2 aftryk ved at optimere 
driften gennem en målret indsats på at 
nedsætte energiforbruget . Det er sket ved 
indførelse af varmepumper, LED belysning 
og en optimering af klimaanlæg i hele 
bygningen .

Verdensmål 13 Klimaindsats

Kim Ribert, Vojens Airport
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Livet i havet er langt mere vigtigt for os 
her på landjorden, end de fleste går og 
tænker på . Blandt andet kommer omkring 
halvdelen af luftens ilt fra algerne i havet, 
og fangsten af fisk, skaldyr og blæksprut-
ter giver mad på bordet for omkring tre 
milliarder mennesker .

Kilde: 
https://www.verdensmaal.org/14-livet-i-havet

Verdensmål 14 har blandt  
andet som ambition, at  
vi skal nedbringe foruren-
ingen af verdenshavene 
betydeligt, og at vi skal 
sætte en stopper for 
overfiskning

Verdensmål 14

Livet i havet

X-Yachts
14 .1: Reducér havforurening .

·· Vi ønsker at reducere havforurening i 
vores havne, samt langs de danske kyster . 
Derfor ønsker vi at opsamle så meget 
plastik og affald som muligt, i vores eget 
havnemiljø .  

Derudover har vi indgået et tæt samarbejde 
med Race For Oceans . I dette samarbejde 
vil vi bidrage til opsamling af plastik i hele 
verden, gennem RFO’s events .

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Kræn B. Nielsen – X-Yachts

Verdensmål 14 Livet i havet
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Verdensmål 14 Livet i havet

Det kan du selv gøre

• Undgå engangsplastik, plastikposer,  
sugerør etc. 

• Forsøg at undgå fødevarer med en masse 
plastik- 
indpakning og emballage

• Arrangerer som minimum én årlig  
skraldedag med familien eller naboerne, 
på stranden eller ved vejgrøfterne i dit 
lokalområde

• Pas godt på havlivet – både som turist og 
i de danske farvandet

• Vælg miljømærkede rengøringsmidler og 
tjek op på hvor lidt det er nødvendigt at 
bruge

• Separer dit spildevand, fra regnvand, hvis 
det er muligt

• Køb fisk og skaldyr som er fisket ansvarligt, 
hvis disse er fanget i Danmark, bærer de 
et statsligt kvalitetsmærke

• Husk, at det kun er bimmelim, bummelum 
og toiletpapir, der må smides i toilettet. 

DIN adfærdsændring gør forskel!
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Arnum Rør
15 .2: Stop skovrydning og genopret  
ødelagte skove .

·· Vi sælger kun ”Grønne træpiller” dvs . der 
ikke bliver fældet skov for at producere 
træpillerne . 

HAB
15 .5: Beskyt biodiversitet og naturlige 
levesteder .

·· Hjulpet lokal foreninger til at det er 
nemmere at lade græsset gro og så vilde 
blomster ved at der er udviklet skilte, der 
forklare projektet .

·· Sået vilde blomsterfrø .

Årsagen er både, at mennesker har jaget 
og dræbt for mange af dyrene, og at deres 
naturlige levesteder er blevet mere eller 
mindre ødelagt . 

Sådan går det med målet i Danmark
Skovområde som andel af samlede land-
område er 14,5%

kilde:
https://www.verdensmaal.org/15-livet-pa-land

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Verdens natur og dyreliv 
er under hårdt pres: 
Siden 1970 er halvdelen 
af alle verdens vilde dyr 
forsvundet

Verdensmål 15

Livet på land

Øverst: Nadia Linnet fra HAB 
Nederst: Projekt vilde blomster i Fjelstrup

Verdensmål 15 Livet på land
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Det kan du selv gøreHaderslev Kommune
Naturen er i krise i Danmark og på verdens-
plan, og et utal af dyre- og plantearter 
risikerer at uddø i den nærmeste fremtid . 

Derfor deltager Haderslev Kommune i 
kampagnen: ’Sammen om et VILDERE 
Danmark’, som skal motivere og inspirere 
kommuner og borgere til mere vild natur .

Mirit Glas
15 .2: Stop skovrydning og genopret ødelagte 
skove .

·· Planter træer på nye arealer efter det der 
er blevet fældet, da fabrik skulle laves

·· Lader græsset vokse

·· Giver mulighed for at folk kan komme 
og plante deres træer og buske, hvis de 
fjerner dem fra deres egne haver

·· Prioritere træer med blomster til bierne .

Nito
15 .5: Beskyt biodiversitet og naturlige 
levesteder . 

·· Slå græsset begrænset og har stillet  
arealet til rådighed for en biavler 

• Få biodiversiteten frem i din egen have 
og få mere vild natur

• Giv naturen plads og skab vild natur på 
din matrikel

• Undgå ukrudtsmidler

• Lad de gamle træer være i haven, også  
når de går ud, de bliver fantastiske  
insekthoteller

• Har du ingen gamle træer, så lav dit eget 
insekthotel, de giver gode vilkår til dem

• Planlæg mad efter sæson, det hjælper 
klimaet at spise efter hvad årstiderne kan 
frembringe

• Lav din egen byhaveforening med dine 
naboer – dyrk grøntsager og krydderurter 
sammen

• Sæt fuglehuse op til havens småfugleyngel

• Lad nedfalden frugt ligge på jorden og 
rådne. Det giver gode betingelser og føde 
for mange forskellige arter plus næring til 
jorden.

DIN adfærdsændring gør forskel!

Verdensmål 15 Livet på land
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Menneskehandel skal stoppes og våben-
smugling skal begrænses . Vi skal støtte 
fredelige og inkluderende samfund . Give 
alle adgang til retssikkerhed og opbygge 
effektive, ansvarlige og inddragende insti-
tutioner på alle niveauer .

Kilde: 
https://www.verdensmaal.org/16-fred- 
retfaerdighed-og-staerke-institutioner

Mirit Glas
16 .7: Garanter, at alle beslutninger træffes 
på en inkluderende og repræsentativ måde .

·· Medarbejder inddrages i udvikling

·· Inddragelse i arbejdet med FN Verdensmål 
ved at motivere medarbejderne til at 
komme med alle deres input til arbejdet 

·· Skaber arbejde på tværs for at skabe 
indsigt i hinandens arbejde, sidemands-
oplæring og samarbejdskurser .

MG Udvikling
16 .6: Skabe og udvikle en effektiv, ansvarlig 
og gennemsigtig organisation .

·· MG Udvikling skaber åbne dialoger, der 
involverer alle relevante medarbejdere i 
grundlaget for beslutninger .

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Verdensmål 16 handler 
også om at reducere 
alle andre former for 
vold, blandt andet fra 
organiseret kriminalitet 
og terrorisme

Verdensmål 16

Fred, retfærdighed og 
stærke institutioner

1:1 sparring hos Mirit Glas

Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner
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Det kan du selv gøre

• Gør status og overvej nye mål og ambitioner 
for din bæredygtige livsstil – bryd det ned i 
små skridt, så er det nemmere at overskue

• Brug din ret og stem til både kommunalvalg, 
folketingsvalg og til europaparlamentsvalg

• Støt menneske-rettighedsorganisationer, 
der kæmper for en mere retfærdig verden

• Bidrag altid til fredelige diskussioner og 
debatter – både i virkeligheden og på de 
sociale medier

• Deltag i beslutningsprocesser og værn 
om demokratiet

• Tæl til 10 og tal pænt til din nabo

• Hvis du er vidne til en uretfærdighed,  
så brug din stemme.

DIN adfærdsændring gør forskel!

16 .7: Sikre lydhøre inkluderende deltager-
baserede og repræsentative beslutnings-
processer på alle niveauer .

·· MG Udvikling bruger VækstModellen og 
værdierne bag den som grundlag for alle 
dialoger .

Optivize
16 .7: Garanter, at alle beslutninger træffes 
på en inkluderende og repræsentativ måde .

Vognmandsfirmaet  
Flemming Paulsen
16 .7: Garantér at alle beslutninger tages på 
en inkluderende og repræsentativ måde .

·· Vi er påbegyndt arbejdet med, at sætte 
fokus på medarbejder trivsel .

Marianne Grønbæk fra MG Udvikling

Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner
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Mål 17 handler bredt om politisk, teknolo-
gisk og økonomisk samarbejde på tværs 
af landegrænser, hvor både regeringer, 
virksomheder, organisationer og helt al-
mindelige mennesker tager målene til sig 
og arbejder sammen for at nå dem . Vi skal 
revitalisere det globale partnerskab for 
bæredygtig udvikling og styrke midlerne til 
at nå målene .

Sådan går det med målet i Danmark
Andel af personer der bruger internettet 
er 98% .

kilde:
https://www.verdensmaal.org/17-partnerskaber- 
for-handling

Haderslev Erhvervsråd
17 .17: Tilskynd til effektive partnerskaber .

·· Bygger bro melllem virksomheder, holder 
netværksmøder og matchmaker virksom-
heder der har gavn af hinanden .

LCD Media
17: Partnerskaber for handling .

·· Vi har fokus på handlinger og planer, der 
skal understøtte at vores kunder kan tage 
flere ”grønne valg” og vi understøtter  
vores egen eksistensgrundlag for fremtiden .

·· Ved hjælp af vores interne bæredygtig-
hedsambassadører kan vi få tanker gjort 
konkrete i hver afdeling .

·· Oprettet et team-site til bæredygtigheds-
fokus

Virksomhedernes arbejde 
med verdensmålet

Det sidste verdensmål 
virker umiddelbart 
enormt abstrakt, for hvad 
betyder ”partnerskaber” 
i praksis? 

Verdensmål 17

Partnerskaber  
for handling

Morten Husted og Jan Knudsen  - LCD Media

Verdensmål 17 Partnerskaber for handling
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MG Udvikling
17: Etablere partnerskaber inden for bære-
dygtighed med henblik på bedre udnyttelse 
af ressourcer og skabelse af gensidig positiv 
udvikling og vækst .

·· Der etableres partnerskaber i ind-  
og udland med fokus på bæredygtig 
organisationsudvikling . Miljøbevidsthed 
og fysisk og psykisk bæredygtighed er 
grundlaget i samarbejdet .

Ranlev Industri Automation
17 .17: Tilskynd til effektive partnerskaber . 

• Øget fokus på partnerskaber i ind- og 
udland . Samt skabe netværk på tværs af 
virksomheder lokalt og nationalt .

• Fokus på at vælge leverandører og sam-
arbejdspartnere der har et miljøbevidst 
og bæredygtigt fokus .

Afsluttende workshop

Verdensmål 17 Partnerskaber for handling
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Lone Skovfoged og Ellen Mathiesen, Rekk Service

Susanne Gravesen, Maaike Eschweiler og Kjeld Jensen

Verdensmål 17 Partnerskaber for handling
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Det kan du selv gøre

• Påvirk dit pensionsselskab til at  
investerer i bæredygtighed

• Prioritere teamwork og samarbejde

• Mød mennesker, der brænder for det  
sammen som dig – det kunne være  
bæredygtighed og sæt gang i konkrete  
tiltag og initiativer i jeres lokalsamfund

• Del din viden og dine kompetencer med 
andre, som har brug for det – overvej at 
blive frivillig i en af de lokale tiltag.

DIN adfærdsændring gør forskel!

ReTec Miljø
17 .17: Tilskynd til effektive partnerskaber . 

·· Vi indgår løbende partnerskaber med 
producenter, som producerer maskiner 
med smarte og effektive løsninger, som 
gavner genanvendelsen

·· Indgår samarbejde med virksomheder ift . 
udvikling af nye produkter (MUDP)

Skovfoged HR
17 .17: Tilskynd til effektive partnerskaber .

·· Indgået partnerskab med en anden  
virksomhed om fælles nyt projekt .

Sønderjysk Landboforening
17 .6: Øg vidensdeling og adgang til videnskab, 
teknologi og innovation .

·· Besluttet at indgå partnerskab med lejere 
af Billundvej 3

·· Tværfaglige/eksterne partnerskaber hvis 
det giver mening

·· (Haderslev Fjord)

VK Data
17 .17: Tilskynd til effektive partnerskaber . 

·· Vi samarbejder dagligt med leverandører, 
kunder og samarbejdspartnere fra store 
dele af verden .

·· Vi skal arbejde meget mere på dette, bla . 
ved at stille større krav til vores sam-
arbejdspartnere og kunder vedrørende 
deres Verdensmålspolitik .

X-Yachts
17 .17: Tilskynd til effektive partnerskaber . 

·· Godt samarbejde og gode partnerskaber 
er vigtigt for X-Yachts . Det er vigtigt for 
os, som virksomhed, at vi er fokuseret på 
vores partneres bæredygtige omstilling . 
Vi vil i fremtiden stille højere krav til vores 
partnere ifht . bæredygtighed .

Verdensmål 17 Partnerskaber for handling

Fra Verdensmål til Hverdagsmål | 55



Hvad skal du og din virksomhed  
i gang med at lave nu? 

Giv os et kald, hvis du også vil i gang  
med at gøre Verdensmål til Hverdagsmål,  

arbejde med klimaregnskab, have fokus på de  
tre bundlinjer eller have sparring til den  

udvikling I allerede er startet på.

Haderslev Erhvervsråd
Jomfrustien 27 · 6100 Haderslev
+45 7353 1400 · info@her .dk · www .her .dk


