
Pia Rathsach (tv.) og Amanda Hofmann står bag GoGreen Danmark. Foto: Mikkel Bøgelund Rathsach

Bliv klar til de grønne forbrugere
Vidensdeling og sparring skal være med til booste den grønne omstilling, siger personerne bag netværket GoGreen Danmark.

Flere og fere forbrugere stiller krav til virk-
somhedernes måde at drive forretning på.
Det mærkes især hos de virksomheder, der

produceret?', 'Hvor stammer produktet fra',
og ikke mindst 'Er det økologisk?'.

Dermed er det vigtigt at få styr på hele

værdi- og leverandørkæden, siger Pia Rat-
hsach og Amanda Hofmann, som står bag
GoGreen Danmark.

handler direkte med forbrugerne, detail og
restauranterne. Her bliver fere mødt med
spørgsmål som. 'Hvordan er dette produkt
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CC
Vi bruger fere ressourcer, end kloden kan nå at gendanne, 
og er dermed i overtræk på kontoen hvert eneste år.

+ GoGreen Danmark ud-
gav sin første byguide i 

2011 og er i dag et erhvervs-
netværk og en platform for 
virksomheder, der tager 
samfundsansvar.

Netværket tæller i dag mere 
end 150 virksomheder og 
kommuner primært i Storkø-
benhavn og Aarhus

Udover netværksmøder ud-
giver GoGreen Danmark fysi-
ske bykort og står bag ap-
p’en ‘GoGreen Guide’, der 
sammen med platformen 
gogreendanmark.dk gør det 
nemmere at handle bære-
dygtigt ved at vise vej til mu-
lighederne.

Beslutningen skal træfes på 
ledelsesniveau og er første 
skridt mod en mere bæredygtig 
forretning. Pia Rathsach, stifer 
af GoGreen Danmark. 
Foto: Frida Gregersen

Intro.
De grønne forbrugere har magten
- er du klar til at møde dem?
Pia Rathsach, grøn passionist og 
stifer af GoGreen Danmark

V i så det med burhønsene og
med økologien, da den først
blev tilgængelig (læs - til at
betale). Og vi oplever det nu

især blandt de helt unge forbrugere:
Viljen til at købe produkter, der for-
holder sig til dyrevelfærd, miljø og
sundhed er i stærk fremmarch.

At fere og fere forbrugere stiller
krav til virksomhedernes måde at
drive forretning på, mærkes især hos
de virksomheder, der handler direk-
te med forbrugerne: detail og restau-
ranterne. Her bliver fere mødt med
spørgsmål som: 'Hvordan er dette
produkt produceret?', 'Hvor stam-
mer produktet fra', og ikke mindst
'Er det økologisk?'.

DET BETYDER HELT naturligt, at virk-
somhederne også leder efer leve-

randører, der kan leve op til de høje-
re krav om ansvarlighed. Og at disse
leverandørerne kigger tilbage i deres
værdikæde for at sikre, at produk-
tion og udvinding af materialerne
sker på en ansvarlig måde.

Dette er forhåbentlig skruen uden
ende i den mest positive forstand, og
jeg håber, at virksomhederne i alle
led i værdikæden kommer til at
mærke denne eferspørgsel meget
snart.

For hvad er vores alternativ? En
undersøgelse fra Harvard University
viser, at beskidt luf fra olie, gas og
kul dræber 8,7 millioner mennesker
om året. Dræberen er bittesmå par-
tikler, der kommer fra blandt andet
afrænding af fossile brændsler på
krafværker, fra biler og brændeov-
ne.

VI BRUGER I dag fere ressourcer, end
kloden kan nå at gendanne, og er
dermed i overtræk på kontoen hvert

eneste år. Så hver gang vi køber et
nyt produkt, tager vi råmateriale fra
jordens ressourcer, og bruger energi
på at udvinde og producere. Derfor
skal vi købe nyt med omtanke og
blive bedre til at bruge ressourcerne
helt op, før de smides ud.

I det her tillæg har vi samlet best
practice fra dygtige og passionerede
virksomhedsejere, der på hver deres
måde viser, hvordan bæredygtighed
og ansvarlig virksomhedsdrif også
kan blive en god forretning.

JEG HÅBER, DET vil inspirere og vise, at
bæredygtig omstilling ikke sker på
en dag, men er små skridt, der alle
sammen tæller.

Med app’en ‘GoGreen Guide’ kan forbrugere 
nemt fnde vej til lokale bæredygtige for-

brugsoplevelser rundt om i Danmark. Målet 
er at gøre det nemt at handle bæredygtigt, 

uanset hvor i landet du befnder dig. 
Foto: GoGreen Danmark



FÅ STYR PÅÅRETS
JULEGAVER

HOLD FAST I FÆLLESSKABETOG
KOLLEGA-HYGGEN PÅ
ARBEJDSPLADSEN!

Vi har fundet et fantastisk alternativ til de
sociale begivenheder vi alle savner, nemlig
en online ølsmagning. Smag et udvalg af
vores skønne specialøl, imens vi fortæller lidt
om hvordan man starter og driver et
mikrobryggeri, som tager et socialt ansvar!

People Like Us er nemlig et mikrobryggeri,
hvis mission er at brygge specialøl i
verdensklasse og skabe arbejdspladser til
mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.
Ca. 75% af vores ansatte har en eller flere
diagnoser, herunder autisme, depression,
ADHD, hjerneskade, PTSD, bipolar sygdom
eller noget helt syvende.

Hos People Like Us tilbyder vi at du kan få et
“privat label” så du kan gi’ en unik og
personlig julegave til dine ansatte.

FÅ LAVETDIT PERSONLIGE LABELTIL EN
AFVORES UNIKKE ØL.

364 VETERANPILSNEREN, er en tørhumlet
pilsner, den er en glat og tørstslukkende
med et lille bid og en masse karakter.

FRIVILLIGBAJEREN, en smuk klar lys pale ale
med en frugtagtig øl med lav bitterhed.

ELLER BLAND DIN EGEN ØL-PAKKE
MED UNIKKE GYLDNE DRÅBER DER
PASSER TIL JER.

MØD OS PÅ:
INFO@PEOPLELIKEUS.DK
+45 40 53 27 60

PEOPLE LIKE US
VI BRYGGER ØLMEDMENING
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Andelen
af unge 
politiske 
forbrugere 
fordoblet
på tre år
Hver tredje unge dansker tager politisk 
stilling med dankortet, når de handler ind, 
viser en analyse fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Det er dobbelt så mange, som for 
bare tre år siden. Ifølge en forbrugerekspert 
vil udviklingen fortsætte, hvilket virksomhe-
derne også kommer til at mærke i fremtiden.

Mikkel Bøgelund Rathsach

Elvira Gjerlev går meget op i selv at leve bæredygtigt, og prøver på Instagram-proflen ‘klima_kvinden’ at inspirere andre til at tage fere bæredyg-
tige valg. Foto: Emil Rostrup

CC
Hvis ikke 
virksomhederne 
forholder sig til det 
her, så vil de 
forsvinde sammen 
med dem, som 
stædigt holder fast i 
ikke at have en 
netbutik. Det er en 
revolution på linje 
med det” Anne Glad, 
forbrugerekspert.
ANNE GLAD

I slutningen af 2020 udgav
Dansk Ungdoms Fællesråd
deres årlige demokrati-ana-
lyse, og den viste, at danske
unge i stor stil tager stilling til
deres indkøb. Andelen af un-
ge, der har til- eller fravalgt
en vare af politiske årsager, lå
i 2020 på 32%. Det er mere
end en fordobling fra de 14%,
som tallet lå på i 2018. Sam-
tidig mener næsten hver an-
den unge dansker, på trods af
Corona-pandemien, at klima
og grøn energi er det vigtigste
emne, som politikerne bør
tage sig af.

Udviklingen handler
blandt andet om, at ungdom-
men i dag er vokset op med
både fnansiel krise, klimakri-
se og en bekymring om, hvad
fremtiden bringer, ifølge for-
brugerekspert Anne Glad.

- Vi har en Generation Z,
som agerer fuldkommen an-
derledes end tidligere forbru-
gere. De har sådan set haf en
tryg barndom, men de er be-
vidste om en fnanskrise, der
har sat nogle spor i barndom-
men, og samtidig er de vokset
op med en bekymring for kli-
maet og jorden. Du kan få
nogle af dem til at sige, at de
er den første generation, der
kommer til at få et dårligere
liv end deres forældre. Så der
er virkelig noget på spil for de
her unge mennesker, forkla-
rer Anne Glad.

Hun understreger også, at
udviklingen formentlig vil
fortsætte, fordi de unge har
fået øjnene op for deres magt
som forbrugere. Derfor skal
man som virksomhed tage
udviklingen yderst seriøst,

hvis man vil have en beretti-
gelse fremadrettet, lyder det
fra Anne Glad.

- Generation Z er speciel på
den måde, at det er den bedst
uddannede generation vi no-
gensinde har haf, og den er
kæmpestor i modsætning til
Generation Y. Hvis ikke virk-
somheder forholder sig til det
her, så vil de forsvinde sam-
men med dem, som stædigt
holder fast i ikke at have en
netbutik. Det er en revolu-
tion på linje med det, siger
Anne Glad.

En kamp for kloden
Elvira Gjerlev er en af de un-
ge forbrugere, som Anne
Glad fortæller om. Hun har i
eferhånden en del år forsøgt
at leve så bæredygtigt som
overhovedet muligt. Lige fra
at handle økologisk og em-
ballagefrit, til hvordan man
laver krøller i håret uden brug
at krøllejern.

- Jeg synes, det er vigtigt at
leve bæredygtigt på grund af
klimaforandringerne. Tem-
peraturstigningerne skaber
forandringer overalt på klo-
den, og hvis vi skal have en
planet, som er rar at bo på for
alle os mennesker og forskel-
lige dyrearter, bliver vi nødt
til at gøre noget nu. Det bety-
der, at jeg skal gøre noget. At
vi allesammen skal gøre no-
get, siger Elvira Gjerlev.

Derfor har hun også lavet
en Instagram-profl, hvor
hun håber på at kunne inspi-
rere andre til at træfe fere
bæredygtige valg i deres hver-
dag. Inde på proflen ‘kli-
ma_kvinden’ viser hun sin
egen hverdag frem, og hun
håber, det kan være med til at
nedbryde fordomme om, at

det skulle være både svært og
dyrt at leve bæredygtigt. Hun
tror, at fordommene opstår,
fordi nogle har en forvent-
ning om, at bæredygtighed er
alt eller intet.

- Men det er ikke det, som
det skal handle om. Det skal
ikke være 100 procent, det
kan bare være lidt. Lidt er
bedre end ingenting. Og hvis
jeg kan få bare ét menneske
til at træfe nogle lidt mere
bæredygtige valg, så er jeg
meget glad og tilfreds, siger
Elvira Gjerlev.

Børn påvirker 
bæredygtighed
Siden 2008 har EcoEgo ligget
på Nørre Farimagsgade i In-
dre København, og med man-
traet ’Green living made easy’
forsøger den amerikanske

grundlægger og økonørd,
Bryan Traum, at gøre bære-
dygtige hverdagsvarer tilgæn-
gelige for danskerne. I mini-
varehuset kan der erhverves
alt fra madposer til mund-
bind, og de unges stigende in-
teresse for bæredygtighed
kan også mærkes her.

- Jeg kan bestemt mærke,
at der kommer fere unge. Bå-
de på grund af sociale medi-
er, men også på grund af den
klimadagsorden de er vokset
op under. Samtidig er der
mange unge, som måske ikke
har handelskraf endnu, men
som kan påvirke deres foræl-
dre til at være mere bæredyg-
tige, fortæller Bryan Traum.

De nye forbrugere har også
haf en betydning for efer-
spørgslen på specifkke pro-
duktgrupper. Specielt sko-

leartikler, ting til madpakken
og plejeprodukter oplever
Bryan Traum stigende efer-
spørgsel på. Han forklarer, at
folk ofe bliver overraskede
over, at man kan få nærmest
alle produkter i en mere bæ-
redygtig udgave. Han håber
og tror på, at udviklingen vil
fortsætte de næste år, og at de
bæredygtige valg bliver de al-
mindelige valg.

- Det er ikke et modefæno-
men, så jeg tror, det bliver
større og større. Om fem år
har vi fere virksomheder,
som er 100% grønne, fordi
det er nødvendigt og den
eneste vej frem, og fordi det
er den eneste ansvarlige
fremtid, de har. Vi er nødt til
at gøre det anderledes, ellers
har vi ikke en fremtid, siger
Bryan Traum.



Forbered din
virksomhed
på fremtiden

-den er her nu …

CTD - Circular Through Design - er et fællesskab
af designere, ingeniører, antropologer og forskere.
Vi arbejder med bæredygtighed og udvikler for-
retningsmodeller, der skaber de mest optimale
muligheder for din virksomhed.

CTD sætter mennesket i fokus og hjælper jer med
at innovere, udforske og udvikle jeres produkter,
processer og tjenester, så I er klædt på til fremti-
den.

Læsmere på www.ctd.dk
eller ring 2819 2886 for en snak om jeres behov.

BÆREDYGTIG
FORRETNINGSUDVIKLING
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Frisør er godt i gang med at revolutionere branchen
Hvad der startede med en allergi, har siden 
udviklet sig til Danmarks største grønne 
frisørkæde, og en hår-og hudplejeserie der 
sælges i 24 lande. Anne-Sophie Skjødt 
Villumsen er kvinden bag ZENZ, og hun 
kæmper fortsat for mindre brug af skadelige 
kemikalier i frisørbranchen.

Mikkel Bøgelund Rathsach

Anne-Sophie Skjødt Villumsen 
startede sin første ZENZ-salon i 
1999, og kæmper fortsat for en 
grønnere frisørbranche. 
Foto: Jan Juel, Als Fotograf

CC
Hvorfor skal 
frisørerne gå og blive 
syge, når de ikke 
behøves?
ANNE-SOPHIE SKJØDT VILLUMSEN

- Jeg slog ud over det hele,
fortæller Anne-Sophie Skjødt
Villumsen, når hun husker
tilbage på sin tid som elev på
frisøruddannelsen. Hun hav-
de altid drømt om at blive fri-
sør, og udefra set, virkede den
drøm nu knap så realiserbar.
Anne-Sophie havde dog in-
gen planer om at lægge
drømmen på hylden. Så efer
at have været i den traditio-
nelle del af branchen i de før-
ste otte år af hendes frisørtid,
besluttede hun, at nok måtte
være nok. Der måtte prøves
noget andet.

Det ’andet’ blev den første
ZENZ-salon, som åbnede i
1999, hvor hun udelukkende
brugte naturlige produkter.

- Der var mange der ikke
helt forstod det, og synes det
var lidt mærkeligt. Det blev
ikke taget særligt alvorligt, før
vi nåede frem til midt-nuller-
ne, hvor der begyndte at
komme mere fokus på sund-
hed, bæredygtighed og øko-
logi, fortæller hun.

Anne-Sophie har også selv
været med til at sætte fokus
på emnet, blandt andet med
etableringen af certifcerin-
gen Grøn Salon, der prøver at
udfase brugen af skadelige
stofer i frisørbranchen.

- Jeg brænder for at ændre
vores beauty-industri til at
blive meget mere med tanke
på sundhed og planeten. Jeg
har haf det sådan fra starten,
at det, at man kan gøre det på
en anden måde, skal bredes
ud. Hvorfor skal frisørerne gå

og blive syge, når de ikke be-
høves?, spørger Anne-Sophie
retorisk.

I dag er ZENZ en familie-
drevet virksomhed, hvor An-
ne-Sophie driver den sam-

men med sin mand, Jørgen
Skjødt. Udover arbejdet med
at gøre selve frisørsalonerne
mere grønne, håber man i
ZENZ også, at frisørskolerne i
fremtiden dropper brugen af

skadelige stofer.
- Vi håber på, at vi får fri-

sørskolerne til at forstå, hvor
vigtigt det er, for det er jo dér,
frisørerne starter. Så hvis man
kunne få dem til at ikke at

bruge de skadelige stofer på
skolerne, og få dem til at tage
det grønne ind, ville det være
et kæmpe skridt, siger Anne-
Sophie Skjødt Villumsen.

København, Aarhus, Odense og Horsens

FONDEN
BLINDES
ARBEJDE

EST. 1929

REG. SOCIALØKONOMISK
VIRKSOMHED

www.blindesarbejde.dk

Nordisk håndværk
og bæredygtighed Slow food made fast

Kan kompromisløs kvalitet,
enkelhed og økologi være det
lækreste i byen? Ja!
Hos Ristet Rug får du:
Byens bedste

Vores prisvindende
Rugsandwich er sprød udenpå,
blød indeni og fyldt med
nydelse og sundhed.

Vi favner både veganere, vegetarer, kødspisere, glutenallergikere og
laktoseintolerante.

• Nydes alene eller i fællesskab.
• Vi sørger også for den søde tand og leverer komplette løsninger, så

du kun skal handle et sted.
• Altid økologisk og lavet fra bunden med masser af kærlighed.
• Vi leverer til den gode hverdag hvor nydelse og sundhed går

hånd i hånd.
• Vi er stærke til store events og fester hvor rigtig mange mennesker

skal have super lækker mad hurtigt.
• Vi optimerer dit møde eller din konference; med catering, der giver

deltagerne en lækker og mættende oplevelse.

Du får økologisk og bæredygtig mad leveret i hele Storkøbenhavn.

Priserne er fra 49 til 60 kr.

Find os i Prinsesse Charlottesgade 16, 2200 Kbh N & ring på 22958845.
Se menuen på Ristetrug.dk #Ristetrug



Ecotap Danmark | Kærvej 39, DK 5220 Odense SØ • +45 2124 2454 • info@newtek.dk • www.ecotap.dk • www.newtek.dk

ed over 40. stk. aktive ladere i 20 la , er Ecotap landt de a solut førende
af selv krævende opladningsløsninger til privat eller offentlig brug.
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Holdet bag 
Greenspeak 
har indtil vide-
re doneret 
knap to millio-
ner kroner til 
velgørende 
projekter. Foto: 
Greenspeak

Bæredygtige forretningsmodeller er vejen frem
Den cirkulære økonomi buldrer derudad, og 
fere og fere virksomheder har fået øjnene 
op for, at et bæredygtigt fokus kan være fyldt 
med gode muligheder. Derfor ser man også 
et stigende antal virksomheder med 
innovative forretningsmodeller, der kan 
inspirere andre til at tage samme skridt.

CC
Jeg tror, at vi skal leve af de bæredygtige 
virksomheder. Vi kommer til at tjene penge 
på at gøre verden til et bedre sted.
NICHOLAS MOHR KRØYER

Mikkel Bøgelund Rathsach

- Jeg tror, at Danmark
kommer til at have en enorm
konkurrencefordel, hvis vi ik-
ke allerede har det, fordi vi er
nogle af de allerbedste i ver-
den til at forstå den cirkulæ-
re tankegang som en god for-
retning. Jeg tror, at vi skal le-
ve af de bæredygtige virk-
somheder. Vi kommer til at
tjene penge på at gøre verden
til et bedre sted, siger Nicho-
las Mohr Krøyer.

Et unikt teleselskab
GreenSpeak er et godt ek-
sempel på en virksomhed,
som ikke har været bange for
at tænke innovativt. De er
egentlig et teleselskab, der
udbyder et ganske traditio-
nelt produkt, men hvordan
de arbejder er ganske utradi-
tionelt. I stedet for selv at
skumme føden, har de nem-
lig valgt, at overskuddet i
virksomheden skal gå til vel-
gørende formål. Så to gange
årligt kan deres kunder stem-
me på 16 forskellige støtte-
projekter, der således får del
i GreenSpeaks overskud.

- Det er helt grundlæggen-
de at ville inspirere. Hvis vi
kan inspirere via vores ord,
tiltag og aktioner, så tror vi

le mennesker, som virkelig
ikke passede ind. Men der har
altid været en frustration
over, at når man havde fået
mennesker til at virke, så gik
det helt galt, når de skulle
kobles til 'det almindelige' sy-
stem’. Så det har været min
vej til at starte en virksomhed
at sige 'så må jeg selv vise,
hvordan det system skal væ-
re’, siger Lars Agersted Carl-
sen.

En af de ting, som People
Like Us har haf stor succes
med, er at vende rekrutte-
ringsprocessen 180 grader. I
stedet for at have en lang be-
stillingsliste med hvad folk
skal kunne, kigger de på, hvad
folk kan, og hvordan de kan
få det til passe ind hos dem.
Det har blandt andet ud-
møntet sig i Danmarks første
og eneste bryggerdanser.

hvis du ikke på en eller anden
måde forholder dig til cirku-
lær økonomi eller bæredyg-
tighed. Det siger virksomhe-
derne, det er ikke noget jeg si-
ger. Bæredygtighed handler
også om at tjene penge, for-
klarer Nicholas Mohr Krøyer.

At der kan tjenes gode pen-
ge på bæredygtighed, støttes
op af en nylig undersøgelse
fra Ellen MacArthur Founda-
tion. Den viser nemlig, at den
cirkulære økonomi stormer
fremad. Siden 2016 er der
sket en tidobling i antallet af
investeringsfonde med cirku-
lært eller regenerativt fokus.
Og ikke nok med at der er
blevet fere af dem, så viser
samme undersøgelse, at de i
gennemsnit havde et fem
procentpoint bedre afast
end de traditionelle fonde.

på, at på lang sigt, så kommer
det til at sprede ringe i van-
det. Hvis vi ikke fokuserede
på at inspirere, så ville vi ba-
re være et teleselskab, som
gav nogle penge væk, forkla-
rer medejer og administre-
rende direktør, Mads Tofhøj
Rasmussen.

Således håber det grønne
teleselskab også på, at deres
tanker og idéer inspirerer an-
dre virksomheder til at tænke
i nye baner.

- Greenspeak er bare en lil-
le start til, hvordan man kan
tænke sin virksomhed på en
anden måde. Det er meget
overførbart til andre virk-
somheder, siger Mads Tof-
høj Rasmussen.

Diagnoser og danse-øl
People Like Us er et øl-bryg-
geri, hvor langt størstedelen
af de ansatte har en diagnose.
Hele 85 procent af de 36 an-
satte har en. Lars Agersted
Carlsen, der er stifer af Peop-
le Like Us, er uddannet skole-
lærer og har en fortid i speci-
al-verden, og han var frustre-
ret over den måde systemet
var indrettet på.

- Jeg havde haf ret god suc-
ces med at arbejde med nog-

Bjarke Østergaards store ta-
lent og passion for dans, fk
People Like Us til at udtænke
idéen om en danse-øl, hvor
Bjarkes dans blev en stor del
af PR-arbejdet.

Den tredje og seneste dan-
se-øl i rækken hedder Spon-
tan Goes Spontan, og her har
bryggeriet samarbejdet med
særdeles prominente størrel-
ser som Den Kongelige Ballet,
designer Henrik Vibskov og
det amerikanske indie-band
The National.

At tænke dans ind i ølbryg-
ning er et glimrende eksem-
pel på, hvordan People Like
Us arbejder, og Lars Agersted
Carlsen håber, at deres arbej-
de kan være med til at inspi-
rere folk til at være nysgerri-
ge på hinanden, fordi han
mener det er en af nøglerne
til et bedre samfund.

- Det er nærmest absurd, så
hurtigt det går lige nu.

Så kontant lyder ordene fra
forretningsudvikler Nicholas
Mohr Krøyer, når han skal
beskrive udviklingen om-
kring innovative og bæredyg-
tige tiltag hos de virksomhe-
der, som han sparrer med til
daglig. Som ansat hos Copen-
hagen Business Hub, rådgiver
og sparrer han med virksom-
heder, der gerne vil arbejde
mere med bæredygtighed.

Hvis man spørger ham, er
der kæmpe muligheder for
virksomhederne i at arbejde
med innovative og bæredyg-
tige forretningsmodeller.

- Du kan ikke eksistere
som virksomhed om fem år,



139 KØRETURE RUNDT OM JORDEN
Så meget svarer vores CO2-besparelser siden 2017 til

Sammen med vores gæster har vi nemlig allerede sparet 593 ton CO2
på bæredygtige omlægninger. Se, hvordan vi arbejder for at beskytte klimaet

og redde verdenshavene ét måltid af gangen, her.

5 TON PLASTIK REDDET OP AF HAVET
Sammen med vores gæster og miljøinitiativet Healthy Seas har vi siden 2019
reddet mere end 5 ton plastik og efterladte fiskenet op af havet.
Til glæde og gavn for både fisk og mennesker.

28.515 MÅLTIDER REDDET
Sammen med Too Good To Go har vi siden 2018 reddet mere
end 28.000 måltider fra at gå til spilde.

100% ØKOLOGISK RIS
Vores ris kommer fra Norditalien, hvor de tørdyrkes for foden af alperne
og primært vandes med smeltevand. Herfra fragtes de med tog op gennem
Europa. Alt i alt betyder den skånsomme produktion og transport en samlet
CO2-besparelse på 324 ton siden 2017.

100% BÆREDYGTIG OG ANSVARLIG FISK
Vi er den eneste fuldt ud MSC- og ASC-certificerede kæde i Europa
på alle arter, der ikke er fanget under standarderne for det nye
statskontrollerede mærke ’NaturSkånsom’.

CERTIFICERET ANSVARLIG VIRKSOMHED
Vi er B-corp certificeret som den eneste sushikæde i Europa.
B-corp er den mest ambitiøse bæredygtighedscertificering og har
fokus ikke alene på miljø, men også på medarbejdere, lokalsamfund,
gæster og ledelse.

35.101 HAVSKILDPADDER REDDET
Sammen med vores mindste gæster og miljøorganisationen
Sea Sense har vi gennem Turtle Club reddet mere end 35.000
havskildpaddeunger i Tanzania siden 2019.

TRÆ FRA BÆREDYGTIGT SKOVBRUG
996.000 Spisepinde, 358.900 takeawayposer og 1.130.100
servietter brugt siden vores skifte til FSC-certificeret træ fra
bæredygtigt skovbrug. Vi sikrer, at der ikke udryddes
regnskov samtidig med at vi bidrager til bæredygtig ud-
vikling af lokalsamfundene, hvor produkterne produceres.

KØD FRA FRILAND
92% af vores kød er fra fritgående dyrehold. 12% er økologisk,
80% er fra friland.
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Mod er kilden til handlekraf
Når man ændrer retningen for sin 
virksomhed radikalt, kræver det en vis 
portion mod og handlekraft. Men at tage de 
svære valg, kan også være en god forretning.

Mikkel Bøgelund Rathsach CC
Hellere være lidt for 
ambitiøs og fejle, 
end at sætte nogle 
mål, man er sikre på 
at nå.
KASPER LARSEN

CCO Kasper Larsen, og resten af KLS Pureprint, arbejder mod at blive verdens grønneste og mest bæredygtige trykkeri, og er allerede nu Cradle To 
Cradle-certifceret. Foto: KLS Pureprint

Da Anders Barsøe i 2016 blev
den nye CEO for LETZ Sushi,
havde han fået fuldt mandat
til et radikalt retningsskife
med sig i rygsækken. Bære-
dygtighed skulle på menuen,
både i overført og bogstavelig
forstand. En noget anderle-
des profl end den de havde,
hvor man primært satsede på
spot- og downtown-deals,
for at få omsætning i kassen.
Produktet var sådan set ud-
mærket, understreger Anders
Barsøe, men bæredygtighed
var ikke på agendaen.

- Min tese var, at hvis vi
skulle have en reel relevans, i
stedet for at sælge gennem
spot-deals, så skulle vi skife
retning. Jeg kunne se, at der
var et hul i markedet i for-
hold til bæredygtighed. Der
var ikke rigtig nogen, der
'havde kaldt den', forklarer
Anders Barsøe.

Det blev derfor LETZ Sushi
som kaldte den, og det har
ledt dem ud på en omfatten-
de bæredygtigheds-rejse,
hvor de vigtigste elementer
har heddet mod, ambitioner
og vedholdenhed både fra
ejer og ledelse. Og første
skridt på den rejse var at kig-
ge på, hvordan man transfor-
merede sit kerneprodukt til
et mere bæredygtigt et af
slagsen, også selvom det be-
tød et farvel til fere af deres
faste leverandører.

- Vi startede med at sige, at
hvis vi skal gøre noget seriøst,
hvor er det så vores volumen
ligger henne? Det var på vo-
res indkøb. Vi køber over 100
tons ris om året, og cirka det
samme i fsk. Så hvis man
skifer dér, kan man gøre no-
get godt. Så det startede vi
med, fortæller Anders Barsøe.

Det blev startskuddet til en
proces med en perlerække af
nye initiativer, der skulle
hjælpe til en mere bæredyg-
tig virksomhed. Selvom virk-
somheden er kommet et godt
stykke vej, er de bestemt ikke
færdige.

- Bæredygtighed er aldrig
et facit. Du kan altid åbne en
dør mere, og gøre noget bed-
re. Det vil vi blive ved med at
gøre. Vi vil altid kunne udfor-
dre det vi gør, og gøre det
bedre, siger Anders Barsøe, og
fortæller i den sammenhæng,
at de i 2025 har en ambition
om kun at have dansk fsk på
menukortet.

Verdens grønneste trykkeri
Med en målsætning om at
være verdens grønneste og

mest bæredygtige trykkeri,
skorter det ikke ligefrem på
ambitioner hos KLS Pure-
print. Og det succesrige tryk-
keri havde formentlig ikke
eksisteret den dag i dag, hvis
ikke de var gået bæredygtig-
hedsvejen tilbage i 2007. For
på det tidspunkt buldrede f-
nanskrisen derudad, og bran-
chen var utroligt presset. Der-
for blev bæredygtigheds-
strategien et sidste forsøg på
overlevelse.

- Det gik ad pommern til.
Vi var så langt ude og hænge
på kanten, at hvis det skulle
være en konkurrence om,
hvem der kunne holde vejret
længst, så ville vi ikke vinde.
Så vi var nødt til at gøre et el-
ler andet, og så blev vi enige
om, at det var den bedste
chance vi havde for at overle-
ve. Så måtte vi se, om det vil-
le briste eller bære, fortæller
Kasper Larsen, CCO i KLS Pu-
reprint.

Først og fremmest skulle
virksomheden lige se, om de
kunne klare sig igennem året,
men den modige strategi har
også vist sig at være klog på
den lange bane.

- På det tidspunkt var vi
omkring 2000 ofset-trykke-
rier, og i dag er vi omkring 50
tilbage. Det er den branche, vi
er overlevet i. Det har vi kun
gjort på grund af den strategi,
vi har haf. For hvert år der
gik, blev vi mere og mere be-
kræfet i, at vi gjorde det rig-
tige, siger Kasper Larsen.

En af de vigtigste ingredi-
enser i KLS Pureprints succes-
opskrif har været at holde et
højt ambitionsniveau.

Man skal udfordre sig selv
- Hellere være lidt for ambi-
tiøs og fejle, end at sætte nog-
le mål, man er sikre på at nå.
Det er ikke der, man for alvor
får udfordret sig selv, og får
tænkt ud af boksen. Så bliver
man jo ikke tvunget til at
tænke nyt. Man er komforta-
bel, og ved hvordan man
kommer til målet. Det er ikke
der, det bliver spændende, si-
ger Kasper Larsen.

I KLS Pureprint udfordrede
man sig selv, ved at blive
Cradle To Cradle-certifceret.
Certifceringen har et 100
procent cirkulært fokus, og
det betyder, at man arbejder
imod, at ingen af KLS Pure-
prints produkter må ende
som afald, ligegyldigt hvor
de ender i det biologiske eller
tekniske kredsløb.

- Det er enten eller. Man
skal tro på det, og så går man
all-in. Det er så dyrt, at man
går ikke ind i Cradle To Crad-

le-certifceringen, for at gøre
som man plejer. Man skal væ-
re klar til at ændre sin forret-
ningsmodel, og man skal væ-
re klar til de begrænsninger
der ligger i, at der er nogle
materialer, man ikke må ar-
bejde med, fortæller Kasper
Larsen.

Selvom det kan være dyrt
at implementere bæredygtig-
heds-tiltag, er Kasper Larsen
ikke i tvivl om, at det er en
god forretning. Tiltagene har
nemlig kun haf en gennem-

snitlig tilbagebetalingstid på
to år, og samtidig giver prof-
len fere kunder, som har
gjort, at KLS Pureprint fort-
sætter med at vokse, selvom
branchen generelt set falder
med 5-10 procent om året.

Hos LETZ Sushi har man
også haf pengepungen frem-
me, for at investere i bære-
dygtigheden. Og selvom un-
derskuddet har været større
end forventet, er Anders Bar-
søe ikke i tvivl om, at bære-
dygtighed er en god forret-

ning. Faktisk mener han, at
en bæredygtig profl er nød-
vendig, for at have en god for-
retning i fremtiden.

- Hvis man sidder derude
og tænker at man ikke behø-
ver at gøre noget, så tager
man fejl. Man skal begynde at
tænke sig om i forhold til,
hvordan man får lavet en bæ-
redygtig profl i sin virksom-
hed, for ellers har man ikke
nogen forretning i fremtiden,
siger Anders Barsøe.



• Bæredygtighed

• Design

• Social ansvarlighed
GRONTKONTOR.DK * INFO@GRONTKONTOR.DK ( 6062 1818

BÆREDYGTIGT KONTORUDSTYR • MILJØVENLIGE FIRMAGAVER & TRYKSAGER • RÅDGIVNING OM BÆREDYGTIGHED
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Åbenhed og bæredygtighed bliver din 
adgangsbillet til fremtidens markedsplads
Bæredygtighed er ikke længere noget, man 
kan diferentiere sig på. Sammen med øget 
transparens, er det i højere grad en forud-
sætning for overhovedet at blive budt op til 
dans. Nye forordninger og direktiver skyller 
op fra EU, og danske virksomheder kan 
allerede nu mærke stigende efterspørgsel på 
bæredygtig adfærd.

Mikkel Bøgelund Rathsach

Hos Social Foodies er social bæredygtighed i højsædet, og de forsøger at hjælpe de lokale småbønder til et bedre liv. Foto: Social Foodies

EU vil de kommende år ud-
rulle en række forordninger
og direktiver, der skal sikre en
øget transparens omkring
bæredygtighed og klimapå-
virkning hos virksomheder-
ne i medlemslandene. Der-
med kan vi se frem til en stør-
re åbenhed fra virksomhe-
derne, som også allerede
mærker et større krav om
netop dette.

Hos The Organic Company
sælger man økologiske bo-
muldsprodukter til hjemmet,
og her arbejder de allerede
med et højt niveau af trans-
parens. Da de er en GOTS-
certifceret virksomhed, er de
nemlig allerede underlagt en
række krav om gennemsigtig-
hed, og derfor er grundlæg-
ger, Joy Vasiljev, også meget
positiv omkring tiltagene fra
EU.

- Jeg synes, det er fanta-
stisk. Transparens går jo hånd
i hånd med viden, og som jeg
ser det, er viden en af de
grundlæggende ting, der skal
til, for at den her verden, og
dens befolkning, ændrer ad-
færd, siger Joy Vasiljev.

Social Foodies sælger cho-
kolade, fødeboller, is og an-
dre lækkerier, der så vidt mu-
ligt dyrkes og forarbejdes i
Afrika, med målet om at for-
bedre levevilkårene hos
småbønder, lokale og deres
familier. Her er man også po-
sitivt stemt overfor de nye til-
tag, hvor man også forventer
at have en lille fordel, når til-
tagene bliver implementeret,
fordi de allerede nu arbejder
meget med at skabe transpa-
rens.

- Vi tænker, at det er posi-
tivt, og det er noget, vi allere-
de arbejder med. Når det bli-
ver et krav, så får vi en fordel,
fordi vi allerede er meget gen-
nemsigtige, forklarer Head of
Social Projects, Amie N’Dong.

Interesse giver 
udfordringer
At forbrugerne i stigende
grad interesserer sig for øko-
logi, er ingen nyhed. Siden
Danmarks Statistik begyndte
at opgøre tallene for økologi-
ske indkøb i 2003, er det ste-
get hvert år. Senest med ni

CC
I starten blev der 
grint lidt af mig, når 
jeg snakkede om 
økologiske 
viskestykker. På det 
tidspunkt var man jo 
nærmest kun lige 
nået til økologiske 
gulerødder, og det er 
kun 15 år siden.
JOY VASILJEV

procent fra 2018 til 2019. Fak-
tisk er Danmark det land i
verden, hvor den økologiske
markedsandel i detailhand-
len er størst. Den stigende in-
teresse for økologi, mærker
man også hos The Organic
Company, selvom kravene
for verifkation umiddelbart
udebliver.

- Der er sket en kæmpe ud-
vikling, og heldigvis for det
da. I starten blev der grint lidt
af mig, når jeg snakkede om
økologiske viskestykker. På
det tidspunkt var man jo
nærmest kun lige nået til øko-
logiske gulerødder, og det er
kun 15 år siden. Men vi ser ik-
ke kravet om, at tingene skal
verifceres. Desværre vil jeg si-
ge. Vi gør det, fordi det er en
del af os at tage ansvar. Det
her er langt mere end en for-
retningside, det her er tanken
om, at vi kan gøre tingene
bedre. Det betyder, at man
skal kunne bevise det, ellers
klinger det hult, siger Joy Va-
siljev.

At kunne fremvise sin im-
pact er også noget, som Soci-
al Foodies i stigende grad op-
lever eferspørgsel på, og den
eferspørgsel kommer ikke
uden udfordringer.

- Til tider eferspørger vo-
res store kunder det akkumu-
lerede sociale afast af deres
køb af vores produkter. Vi
kan gå ind og regne ud, at vi
f.eks. har puttet x kilo chia-
frø i det givne produkt, og
herefer går vi til vores leve-
randør for chiaen, for at fnde

ud af, hvad det har skabt af
lønkroner til de lokale
småbønder. Derefer med-
regner vi andre sociale tiltag,
som småbønderne og deres
familier bliver tilbudt i arbej-
det med råvaren. Det kan væ-
re landbrugs-træning, støtte
til skolegang, sundhedssik-
ring mm.. Det er på den må-
de, vi giver tal på det sociale
afast. Det er en tidskræven-
de process at indsamle infoen
og det er egentlig noget, vi
rigtig gerne vil have automa-
tiseret. Derfor er det lige nu
en udfordring for os at give
opdateret info om vores soci-

ale afast, forklarer Amie N’-
Dong.

Derfor håber hun også, at
de kommende EU-tiltag bli-
ver akkompagneret af red-
skaber, der kan hjælpe virk-
somhederne til at lave den
dokumentation, som bliver
krævet.

Positivt, men 
ressourcekrævende
-Det er nødvendigt at give de
mindre virksomheder nogle
redskaber til at dokumentere
transparensen. Ellers tror jeg,
det bliver for meget arbejde
at lægge på leverandørerne”,

siger Amie N’Dong.
I GoGreen Danmark har

man i 10 år arbejdet med
transparens og dokumenta-
tion, når de gennem app og
bykort har forsøgt at gøre bæ-
redygtige valg mere tilgænge-
lige for forbrugerne. Derfor er
de glade for den øgede fokus
på transparens, men samti-
dig er de meget opmærksom-
me på de udfordringer, som
det kan give de små og mel-
lemstore virksomheder.

- Vi er positive overfor den
stigende eferspørgsel på do-
kumentation, både fra for-
brugere og andre virksomhe-

der. Men vi er bekymrede for,
at det økonomiske aspekt
lægges ned over de små og
mellemstore virksomheder,
der i forvejen lægger et stort
arbejde i at drive deres forret-
ning på en bæredygtig måde,
forklarer partner i GoGreen
Danmark, Amanda Hof-
mann.

Derfor arbejder man i Go-
Green Danmark også med
problemstillingen, og prøver
at hjælpe med viden og red-
skaber, der kan gøre doku-
mentationsprocessen nem-
mere og mere tilgængelig for
virksomhederne.
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Overskriften opsummerer, hvad det hele går ud på
hos os i LS Control i den lille by Gelsted ved Her-
lufmagle mellem Næstved og Ringsted.

Igennem mere end 50 år har vi udviklet, designet og
produceret elektroniske regulerings- og styringssystem-
er på højt niveau. Vores fokus ligger især på energi-

optimerende elektronik, der kan hjælpe i den grønne
omstilling. Vi har derfor udviklet en del produkter
til både indenlandske og udenlandske fabrikanter
af varmepumper og ventilationssystemer, herunder
laboratorieventilation og renrum. Hertil er der også
udviklet en bruger-app og et system til fjernservicering
og fejlfinding på anlæg i drift. Sidstnævnte sparer
mange kilometrer på landevejene og dermed
mindre CO2 udledning.

Vi har dog også et stort og bredt produktprogram til
installatører. Den velkendte LS Control kvalitet med
det brugervenlige design fås hos de fleste større
grossister.

At have udvikling og produktion under samme tag
giver os en lang række fordele i både udviklingsfasen
og når produktet er gået i produktion.

Prototyper og nulserier til EMC-test kan hurtigt
fabrikeres og opstår der senere fejl i testfasen kan det
hurtigt afklares med udviklingsafdelingen, hvor fejlen
ligger og hvordan den afhjælpes.

Udvikling - Elektronik - Produktion - Teknologi til fremtiden

LS Control A/S * Industrivej 12 * Gelsted * 4160 Herlufmagle * +45 5550 5550 * lsc@lscontrol.dk
www.Iscontrol.dk

Miljøindsats er 
med til at give 
fere engagerede 
ansøgere
Flere unge er begyndt at kigge på, hvordan 
deres kommende arbejdsgivere agerer, og 
om de gør en forskel. Hvis man springer på 
vognen allerede nu, kan man få et forspring, 
når det kommer til rekrutteringen af 
morgendagens talenter.

Mikkel Bøgelund Rathsach

Lise-Lotte Olsen (tv.) og Anne-Mette Mathisen (th.) driver Tandkunsten på Østerbro, og de er Danmarks eneste certifcerede, miljøvenlige, privat-
praktiserende tandlæge. Foto: Mikkel Bøgelund Rathsach

Unges valg af arbejdsplads
kommer i fremtiden i høj
grad til at handle om, hvor-
vidt virksomhederne gør en
forskel, for den verden vi le-
ver i. Undersøgelser fra bl.a.
Deloitte, Dansk Industri og
Young Professional Attra-
ction Index viser, at de unge
i stigende grad sætter krav til
klimaindsats, social ansvar-
lighed og etisk korrekt opfør-
sel, når de søger job.

Hos Tandkunsten på Øster-
bro kan man godt mærke et
stigende krav om at være en
miljørigtig virksomhed. De
har nemlig siden 2017 været
Danmarks eneste certifcere-
de, miljøvenlige, privatprakti-
serende tandlæge, og de er ik-
ke i tvivl om, at det har stor ef-
fekt. De kan mærke, at de i sti-
gende grad bliver valgt til af
kunder, men også hos nye an-
søgere har deres miljøcertif-
cering stor betydning.

- Der kommer ansøgnin-
ger, hvor de skriver, at hvis ik-

ke de kan komme et sted hen,
hvor de kan arbejde med god
samvittighed og en glæde
ved, at man passer på jorden,
så vil de slet ikke arbejde i
denne branche, forklarer kli-
nikejer Lise-Lotte Olsen og
hendes højre hånd Anne-
Mette Mathisen.

Samtidig har arbejdet med

at skabe en mere bæredygtig
virksomhed også skabt en
unik kultur, hvor de ansatte
holder hinanden op på at væ-
re bæredygtige, og den ad-
færdsændring tager de også
med hjem.

- Hele gruppen af ansatte
forholder sig til de initiativer,
vi sætter i gang på klinikken,

og tager tankegangen med
hjem. Man kan ikke stå og
sortere her, og så tage hjem
og smide alt i en bunke. Du
tager ansvarligheden med
dig, og det synes vi er ret fan-
tastisk, fortæller Anne-Mette
og Lise-Lotte og fortsætter:

- Vi har nu sat en ny, høj
standard for faget i det hele

taget. Vi ved, at det tager tid
at ændre mindset og adfærd
i en hel branche, men vi har
et fælles ansvar for at løse de
udfordringer, vi som sam-
fund står overfor. Vi stiller
gerne op med hjælp og råd-
givning, og er klar, når bran-
chen er det" slutter de to.
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Pia Rathsach (th.) og Amanda Hofmann står bag GoGreen Danmark, der gennem app, bykort og erhvervsnetværk, forsøger at gøre det nemmere for forbrugere og virksomheder at træfe bæredygtige valg.
Foto: Mikkel Bøgelund Rathsach

Vidensdeling er vejen til
et mere ansvarligt samfund
Efter mere end 50 fysiske netværksmøder, 
er kvinderne bag GoGreen Danmark ikke i 
tvivl. Vidensdeling og sparring skal være 
med til booste den grønne omstilling.

Mikkel Bøgelund Rathsach

Pia Rathsach og Amanda
Hofmann står bag GoGreen
Danmark, og de har de sidste
fre år afoldt mere end 50
netværksmøder for virksom-
hederne i deres erhvervsnet-
værk, hvor alle arbejder med
bæredygtighed. Med målet
om at det skal være nemme-
re at handle bæredygtigt for

forbrugere og virksomheder,
har de set, hvor stor glæde
deltagerne har af at mødes og
sparre med hinanden.

- Der er mange, der sidder
alene med deres projekt grøn
omstilling, og de oplever, at
det er et ensomt og ressource-
krævende projekt at drive
forretning, og samtidig tjene
penge på at tage samfunds-
ansvar. Ligesom alle andre
virksomheder skal de drife

og lave administration, og ar-
bejdet med bæredygtighed
kan så laves, når madpakker-
ne er smurt, og børnene er
lagt i seng. Så hvis man kan
spare nogle led, ved at få in-
put fra nogen der allerede har
gjort det, så er det en kæmpe
hjælp for virksomhederne,
forklarer de.

At alle virksomhederne i
netværket arbejder for det
samme større formål, gør og-
så, at virksomheder er mere
tilbøjelige til at dele erfarin-
ger og learnings, hvis man
spørger Pia og Amanda.

- Kortene sidder lidt løse-
re til kroppen, når man arbej-
der i det her felt, og der er den
her bevidsthed om, at hvis vi

skal ændre nogle adfærds-
mønstre, så skal vi gøre det i
fællesskab. Der er en forståel-
se af, at hvis vi har fat i 10 pro-
cent af forbrugerne, så er der
også 90 procent tilbage, som
vi skal have fat i. Jo fere virk-
somheder der kommer med
ind i den her arena, jo fere
virksomheder er der til at for-
tælle den her historie. Man er
ikke på samme måde kon-
kurrenter, fortæller de.

Coronaens indtog har
tvunget kvinderne til at af-
prøve en digital løsning for
netværksmøderne, som ellers
altid har været fysiske, og cen-
treret omkring København
og Aarhus. Men hvad der
umiddelbart kan virke som

CC
Der er mange der sidder alene med deres 
projekt grøn omstilling, og de oplever, at det 
er et ensomt og ressourcekrævende projekt 
at drive forretning, og samtidig tjene penge 
på at tage samfundsansvar.
PIA RATHSACH

en udfordring, kan også have
kæmpe potentiale.

- Vi får muligheder for at
samle alle virksomheder i
Danmark, også dem der sid-
der i Holstebro, og som ikke
kan komme til et møde i Aar-

hus klokken otte om morgen.
Og den synergi kan blive en
kæmpe løfestang for de en-
kelte virksomheder og samle-
de grønne omstilling, fortæl-
ler Pia Rathsach og Amanda
Hofmann.
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VÆLGER
DU SUSHI MED  

BÆREDYGTIG FISK?  
Når trangen til sushi melder sig, er det de færreste, der 
tænker over om fisken er bæredygtig. Men faktum er, 
at der er stor forskel på, hvor ansvarligt sushi laves.  

Når du vælger LETZ SUSHI, kan du nyde dine favoritter 
med ekstra god smag i munden. Vi ruller nemlig altid 
med bæredygtig og ansvarlig fisk samt økologisk ris.

Få 10% rabat med koden ”ANSVARLIGSUSHI”,
når du bestiller på letzsushi.dk 

 

Vil du arbejde med bæredygtighed: Sådan kommer du videre
Har du brug for mere viden om, hvordan 
arbejdet med bæredygtighed kan sættes i 
gang eller udvikles, er der fere steder at 
starte og mange muligheder for rådgivning.

Virksomhedskonsulent Bryan Traum giver konkrete råd og vejledning 
om grøn virksomhedsdrif. Foto: Christian M. Olsen

Én af de største barrierer for
at udvikle sin forretning i en
mere bæredygtig retning er
viden og ressourcer. Samti-
dig kan det være svært at
vurdere, hvor det præcis gi-
ver mening for netop jeres
virksomhed at sætte ind.

Har du brug for mere vi-
den om, hvordan arbejdet
med bæredygtighed kan
sættes i gang eller udvikles,
er der fere steder at starte
og mange muligheder for rå-
dgivning.

1 BÆREDYGTIG BUNDLINJE
Hjælp at hente for
SMV’er til energitjek,

miljøoptimeret emballage,
grøn logistik, miljømærk-
ning, miljøledelse, afalds-
sortering og mindre mad-
spild. Du kan som virksom-
hed deltage gratis i arrange-
menter, få gratis konsulent-
hjælp for ca. 50.000 kr. og op

til 40 procent i investerings-
støtte. Kontakt Sarosh
Qureshi, Københavns Kom-
mune, sarosh.qureshi@kk.dk
tlf. 21 38 04 83 eller læs mere
på www.gate21.dk/baere-
dygtig-bundlinje-2.

2 FORRETNINGSUDVIKLING
CTD - Circular Through
Design - sætter menne-

sket i fokus og hjælper virk-
somheder med at innovere,
udforske og udvikle produk-
ter, processer og tjenester.
CTD er et fællesskab af de-
signere, ingeniører, antropo-
loger og forskere, som arbej-
der i krydsfeltet mellem bæ-
redygtighed og forretnings-
modellering til at afsøge og
skabe de mest optimale mu-
ligheder, så I er klædt på til
fremtiden. Læs mere på
www.ctd.dk eller ring 28 19
28 86 for en snak om jeres
behov.

3 PARTNERSKABER
Climate Partnerships
matcher virksomheder

og organisationer, der vil
samarbejde om at sætte
handling bag Verdensmåle-
ne. Som virksomhed får I al-
le forudsætninger for at mål-
rette jeres søgen efer pro-

jekter og partnere, der mat-
cher jeres værdier, interesser
og forretning. Det vil sige, at
I sparer tid på opsøgende ar-
bejde, og kan gå direkte til
det værdiskabende partner-
skabsprojekt, der styrker je-
res bæredygtige profl. Læs
mere og bliv medlem på:

www.climatepartners-
hips.com.

4 KORTE ONLINEKURSER
Sustainability Group er
en nem og billig måde

for små virksomheder at
komme i gang med at blive
grønnere. Gennem korte og
handlingsorienterede onli-
nekurser får du hjælp til at
komme i gang med - eller til
at blive klogere på - hvordan
bæredygtighed kan styrke
din forretning. Med et fast
månedligt abonnement på
400 kr. får du fuld adgang til
alle kurserne, og der kom-
mer nye kurser hver måned.
Skriv dig på ventelisten og få
50 procent rabat via: www.t-
hesustainabilitygroup.dk.

5 GRØN STRATEGI
Virksomhedskonsulent
Bryan Traum giver kon-

krete råd og vejledning om
grøn virksomhedsdrif. Vi
udfører en grundig analyse
(Eco-Audit) af den daglige
drif, forbrug, produktion,
design og bæredygtighed af
virksomheder, institutioner
eller projekter. Herudover
holdes informative, motive-

rende og produktive works-
hops med dit hold for at ud-
vikle en målrettet grøn stra-
tegi og konkrete metoder til
at udføre den. Kontakt Bry-
an direkte på 42 65 60 86 el-
ler btecoguide@gmail.com
for at høre mere.

6 ERHVERVSNETVÆRK
Har du brug for at lære
fere virksomheder at

kende, der allerede arbejder
målrettet med den bæredyg-
tige forretning, kan GoGre-
en Danmark også være en
mulighed. Her møder du et
mangfoldigt netværk af over
150 virksomheder med et
bæredygtigt DNA. Fællesska-
bet fokuserer på vidensde-
ling, sparring og samarbej-
der på tværs af brancher
med målet om at styrke hin-
andens forretninger. Som
medlem får du adgang til in-
spirerende netværksmøder,
økonomiske fællesskabsafa-
ler og en lang række for-
handlere af bæredygtige
produkter. Kontakt Amanda
Hofmann på amanda@gog-
reendanmark.dk og tlf. 28 90
05 73 eller læs mere på
www.gogreendanmark.dk.



ANNONCE FOR PLASTINDUSTRIEN I DANMARK

Annoncen er produceret af JFM´s kommercielle afdeling i samarbejde med Plastindustrien i Danmark

En ny og efterspurgt designguide skal hjælpe
flere virksomheder til mere bæredygtige em-
ballageløsninger – til gavn for forbrugerne,
miljø og klima

Brancheorganisationen Plastindustrien slår et
slag for mere bæredygtig brug af plast med

den opdaterede designguide, som er skabt i et
samarbejde mellem detailhandel, NGO’er, kom-
muner og plastbranchen selv.
Guiden –med titlen ”Genbrug og genanvendelse
af plastemballager til de private forbrugere” - er
et effektivt dialogredskab til de producenter, som
gerne vil gøre det nemmere for forbrugere og
virksomheder at designe, genbruge og genan-
vende plastemballager, i stedet for at de havner i
småt brændbart.
- Producenterne vil gerne lave løsninger, som er
bæredygtige. Plast er et materiale, vi ikke kan
undvære, og plastemballagerne er med til at sik-
re, at vi undgår madspild og ødelagte varer. Men
som miljøbevidst forbruger er jeg også interes-
seret i, at jeg nemt kan sortere mit plastaffald, så
det kan bruges til nye plastprodukter. Og det skal
denne guide blandt andet hjælpemed, siger mil-
jøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk.

Skal nemt kunne sorteres og genanvendes
At der er stor interesse for emnet, er der ingen
tvivl om. Således havde Plastindustrien for nyligt

en online-konference, som 450 deltog i. Både
industrien og detailhandelen er bevidste om, at
plastprodukter skal designes og sættes sammen
på en måde, så forbrugeren ikke skal være i tvivl
om, at det nemt kan genanvendes og at det giver
mening at sortere. Og så skal affaldssystemerne
selvfølgelig kunne følge med, så mest muligt kan
genbruges og genanvendes så mange gange
sommuligt, inden det til sidst energiudnyttes.

Mange problemer kan løses
Plastemballage som poser, kødbakker eller fla-
sker har mange gode egenskaber, men når de
er benyttet, hører de til i genanvendelsessyste-
merne. Hvis vi kan udnytte plasten rigtigt – med
pantsystemer og ved at genanvende langt stør-
stedelen – overstiger fordelene ulemperne, siger
Christina Busk.
- Plastemballage til fødevarer som frugt og grønt
beskytter varen og giver forbrugeren sikkerhed
for, at produktet er friskt. Der er fødevarer, som
klarer sig fint uden emballage, menmange andre
får en meget længere holdbarhed både i detail-
handelen og i hjemmet. Og netop madspild er jo
en af de store CO2-syndere, som vi skal gøre op
med, siger hun, og fremhæver, at rigtigt design,
brug og genanvendelse af plastemballager løser
mange af udfordringerne.

Designguide skal sikre
øget genanvendelse af plast

Designguiden fra Plastindustrien kan hentes på
www.plast.dk, hvorman også kan bestille fysiske
eksemplarer.

Plastemballager sikrer fødevarer en længere holdbarhed og ermed til atminimeremadspild,men embal-
lagen skal også designes, så den nemmere kan genbruges og genanvendes. Det kanmanblive klogere på i
Plastindustriens designguide, sigermiljøpolitisk chef Christina Busk.

Plastindustrien i Danmark
Vesterbrogade 1E 3, 1620 København V

Tlf.: 33308630
www.plast.dk

• Plastindustrien repræsenterer over 275
danske plastvirksomheder – lige fra maskin-
sælgeren til genanvendelsesvirksomheden.

• Blandt medlemmerne er bl.a. LEGO Koncer-
nen og Coloplast - de fleste medlemmer er
dogmindre- ogmellemstore virksomheder.

• Plastindustriens vision lyder: ”Plastindustrien
designer fremtidens løsninger på globale
udfordringer og styrker Danmarks position
som et innovativt, kompetent og ansvarligt
produk¬tionsland, hvor vi vil passe bedre på
vores ressourcer gennem grøn omstilling.”

• Læsmere på Plast.dk.




