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Generelle anbefalinger 
 
Særligt fokus på indsatser for mål 12, 13, 14 
Et foregangsland, der langt fra er i mål. Sådan kan man i korte træk beskrive Danmarks position i 
forhold til verdensmålene. Vi ved1, at Danmark bl.a. halter efter på målene 12, 13 og 14 (hhv. An-
svarligt forbrug og produktion, Klimaindsats og Livet i havet), som derfor bør være de mål, vi skal 
tage hånd om først, ikke mindst for at imødegå den voksende klimaudfordring, vi står overfor. 
Det handler om alt fra affaldsgenanvendelse over klimatilpasning og til biodiversitet. Det anbefa-
les derfor, at regeringen i sin handlingsplan særligt fremhæver aktiviteterne i forhold til de mål, 
hvor Danmark har et forbedringspotentiale, som bør fremgå med en særlig vægt.  
 
Italesæt påvirkningen fra covid-19 
Den verdensomspændende corona-pandemi har skabt et enormt pres på den globale samhandel, 
og udviklingen i forhold til verdensmålene er på mange måde blevet påvirket i negativ retning2. 
Det foreslås derfor, at covid-krisens betydning for verdensmålene indledningsvist adresseres i 
rapporten. Coronaen har desuden sat fart i de digitale eksperimenter, som dog i første omgang 
har vist sig vanskelige at skabe gode forretningsmodeller omkring. Der er dog ingen tvivl om digi-
taliseringen fremadrettet vil blive mere og mere forretningskritisk. Der er grundlæggende brug for 
nye løsninger til nye problemer. Vi skal udnytte potentialerne i den digitale omstilling til at løse 
udfordringerne relateret til covid-19 og til verdensmålene.  
 
Ikke kun nationalt fokus 
Handlingsplanen er regeringens nationale strategi for arbejdet mod at realisere de 17 verdensmål. 
Det er imidlertid vigtigt, at indsatserne, ikke mindst klimapolitikken, ikke får et for ensidigt fokus 
på de hjemlige forhold, da klimaudfordringen pr. definition er af grænseoverskridende karakter. 
Vi kan og skal fx ikke flytte klimaudfordringerne uden for rigets grænser ved med den ene hånd at 
lukke klimabelastende virksomheder i Danmark, og med den anden hånd at øge importen af 
selvsamme klimabelastende produkter og løsninger fra udlandet. Derfor er det vigtigt at se på 
bl.a. import, og hvordan vi kan fremme en bæredygtig omstilling, så vores forbrug og produktion 
er indenfor de naturgivne grænser. Det skal fx ske gennem udvikling og kommercialisering af nye 
grønne løsninger, bedre rammebetingelser og nedbrydning af de barrierer, som bremser nye in-
novative grønne løsningers vej til markedet i Danmark, EU og globalt. 
 
 

Konkrete anbefalinger til mål 8, 12 og 13 
 
❖ Indsats for robuste og bæredygtige værdikæder: Det foreslås, at der sættes mere fokus 

på bæredygtig import, som traditionelt ikke har nydt samme fokus som eksporten. Skal Dan-
mark være en grøn vindernation så handler det i lige så høj grad om forsyningskæden og den 

 
1 jf. Denmark_ESDR20.pdf (sdgindex.org) 
2 Sådan påvirker corona-krisen de 17 verdensmål | Magasinet 360° 
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måde varer produceres på, fragtes på og præsenteres på. I regi af Udenrigsministeriet og 
Trade Council gøres der pt en indsats for at uddanne og løfte rådgivningen indenfor feltet, li-
gesom der ses på etablering af et videnscenter for bæredygtig import m.m. Dette kan med for-
del også fremhæves i handlingsplanen. 
 

❖ Vækstplan for bioteknologiske klimaløsninger: Det foreslås, at der sættes fokus på 
fremme af bioteknologiske løsninger som fx bionedbrydeligt plastik, alternative materialer til 
nylon i tekstilproduktionen, biologiske isoleringsmaterialer og andre byggematerialer, klima-
optimering af landbrugsproduktionen med enzymer og bakterier, alternative proteiner og me-
get andet. Disse løsninger har et potentiale til at blive det næste danske eksport- og jobeven-
tyr, med et globalt reduktionspotentiale på over 800 mio. ton CO2 om året for løsninger, de-
signet og udviklet i Danmark. Blandt andet har fødevarer, ikke mindst spild af fødevarer, en 
stor klimapåvirkning. Derfor skal der laves en vækstplan for disse virksomheder, så de sikres 
optimale rammebetingelser. 

 
❖ Fritag plastafgift på genanvendt og biobaseret plast: Regeringen indførte per 1. ja-

nuar 2020 en 3-dobling af plastafgiften på bæreposer og engangsserviceprodukter af plast. 
Intentionen med afgiften er at nedbringe plastforbruget og skåne naturen for plastforure-
ning. Afgiften pålægges imidlertid også den genanvendte plast, som virksomheder bruger i 
deres miljøindsats for at nedbringe forbruget af almindelig plast og for at styrke omstilling 
til genanvendelse og etablering af et konkurrencedygtigt genanvendelsesmarked for plast. 
Den kraftigt forhøjede afgift friholder heller ikke alternativer som fx engangsservice af bio-
plast. Afgiften bidrager derfor ikke til, at virksomheder får incitamenter til fremme grøn om-
stilling. Afgiften risikerer samtidig, at salget af plast flyttes til udenlandske web-shops og til 
grænsehandlen. Det foreslås, at der ses på en undtagelse for biobaseret plast i tillæg til frita-
gelse af genanvendt plast. 

 
❖ Øg de digitale kompetencer og fjern det kønnede uddannelsesvalg: I dag står tek-

nologien på spring for at højne livskvaliteten generelt og produktiviteten i erhvervslivet, men 
den positive udvikling er truet af en massiv mangel på de rette digitale færdigheder. Udbuddet 
af it-specialister, der kommer fra uddannelsessystemet, er ikke er stort nok, og der er behov 
for, at der oprettes flere pladser på it-uddannelserne. Samtidig er der behov for at sikre, at 
endnu flere kvinder søger mod it-uddannelserne. På trods af mange gode initiativer og en op-
adgående kurve, udgør kvinder fortsat under 30 pct. af ansøgerne på it-uddannelserne. Rege-
ringen bør derfor nedsætte en kønskommission for uddannelserne, der skal kortlægge årsa-
gen og komme med forslag til at ændre de omfattende kønsstereotyper i uddannelsessystemet 
og derved sikre et uddannelsessystem, der får det maksimale ud af vores talentmasse.  

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Malene Thiele  
 

 
CSR Chef, Dansk Erhverv 


