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Hver dag håndterer den danske han-
delsbranche millioner af produkter 
som del af en større værdikæde. Og 
detail- og engrosvirksomheder har med 
deres nærhed til slutkunderne et stærkt 
udgangspunkt for at deltage i værdikæ-
desamarbejder, der kan skabe idéer og 
identificere mere klimavenlige produk-
ter og løsninger.

Handelsbranchen består samlet set af 
34.250 detail- og engrosvirksomheder 
med 300.000 fuldtidsbeskæftigede. 
Branchen har ikke et stort, direkte 
CO2-aftryk. Alligevel har branchen et 
stort potentiale for gennem virksom-
hedernes indkøb, aftaler og vidende-
ling med andre virksomheder at sikre 
klimavenlige produkter og løsninger, samt 
ved at benytte muligheden for direkte at 
påvirke forbrugernes adfærd til at vælge 
bæredygtige alternativer.

Kun ved en fælles indsats mellem alt fra 
små til store virksomheder i samarbejde 
med forbrugere og myndigheder, kan 
vi lykkes med at skabe et klimavenligt 
samfund. Det har derfor været vigtigt for 
partnerskabet at favne bredt.

Potentiale for at  
reducere klimaaftrykket
Klimapartnerskabet for Handel er kom-
met med nogle konkrete, ambitiøse og 
pragmatiske løsninger, der kan realise-
res på den korte bane, og dermed kan 
gøre noget ved CO2-udledningen.

Handlen tager et globalt ansvar og går 
dermed videre end Paris-aftalen. Vi er i 
den grad en del af komplekse værdikæ-
der – klimakrisen kan ikke løses uden 
at tænke globalt og tage initiativer på 
tværs af værdikæder, på tværs af sekto-
rer, og på tværs af landegrænser.

Handlen har en unik, direkte adgang 
til forbrugerne, som vi skal udnytte, så vi 
giver kunderne bedre muligheder for at 
vælge klimavenlige produkter. 

Handlen har forpligtet sig til at stå 
sammen med myndigheder og NGO’er 
ift. fælles og handlingsorienterede bud-

Lille aftryk  
– stor forskel
Handelsbranchen har et stort potentiale for at kunne reducere det 
danske og globale klimaaftryk gennem varehandel og påvirkning af 
forbrugernes adfærd og køb. Handlen har ikke selv et stort CO2-af-
tryk, men kan alligevel gøre en stor forskel.
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Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs beregninger

Bruttoværditilvækst i engros og detailhandel  224,5 mia. kr.

Andel af dansk økonomi    11,5%

Andel af eksport     21%

Andel af virksomheder    12%

Andel af privatansatte    19%

Andel af uddannelsesaftaler   12,8%

Samlet CO2-aftryk    0,14 mio. ton CO2
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skaber, så vi opnår en reel adfærds- 
ændring til gavn for klimaet.

Vision 
Vi vil gøre forbruget af varer mere bære-
dygtigt og påvirke danskernes forbrug af 
varer, så det frem mod 2030 påfører den 
lavest mulige belastning globalt. Vi vil 
derfor gøre en forretning ud af at skabe 
en efterspørgsel efter bæredygtige 
varer, hvor den afledte CO2-udledning 
fra produktion, distribution, handel og 
genanvendelse reduceres løbende frem 
mod 2030.

Partnerskabets vigtigste anbefalinger
Handelsbranchen påvirker klimabelast-
ningen gennem alt det, danskerne hand-
ler med. Derfor har Klimapartnerskabet 
for Handel identificeret tre overordnede 
anbefalinger:
1. Markant forbedret klimaoplysning 

til de danske forbrugere
2. Markant forbedret og effektiviseret 

genanvendelse af affald
3. Positive økonomiske incitamenter 

til mere klimavenlig adfærd og et 
klimaservicetjek af lovgivningen 
 

1. Klimaoplysning  
til danske forbrugere
Vejen til et mere ansvarligt forbrug af 
dagligvarer går ikke gennem løftede 
pegefingre og fjernelse af valgmulighe-
der hos forbrugerne. Handlen skal sikre 
markant forbedret klimaoplysning hos 
forbrugerne sammen med myndigheder-
ne og gøre det klimavenlige indkøb mere 
fristende. 
Partnerskab for fælles klimaoplysning 
– partnerskabet skal sammen med myn-
digheder og NGO’er ift. at sikre fælles og 
handlingsorienteretde klimaoplysning til 
forbrugerne med høj troværdighed, så vi 
opnår en reel adfærdsændring til gavn for 
klimaet. 
Halvér madspild i 2030 og udnyt vores 
madressourcer inden bortskaffelse i 
2035 – ingen fødevarer må ende i skral-
despanden, hvis de kunne være spist, 
eller hvis næringsstofferne kunne være 
anvendt på anden vis.

Med troværdige og relevante klimaaf-
tryksdata for både food og nonfood, som 

skal være offentligte tilgængelige for alle, 
så der etableres et ensartet og retvisende 
grundlag for klimaaftryk.
Styrk de eksisterende mærkningsordninger 
af produkter gennem klimakrav – skærp 
klimakrav i de etablerede offentlige 
mærkningsordninger i samarbejde med 
de nordiske lande og EU. 
Videnscenter for ansvarlig import og 
klimapåvirkning i leverandørkæden – for 
at skabe en øget global effekt skal små 
og mellemstore virksomheder hjælpes til 
at mere klimavenlige handel, herunder 
at dokumentere klimaeffekten af deres 
indkøbs- og samarbejdsaftaler. 

2. Markant bedre  
genanvendelse af ressourcer
Emballager, brugte tekstiler, kasse-
ret elektronik, madrester og andet fra 
handelssektoren ender i vid udstræk-
ning på forbrændingen, fordi vi ikke er 
i stand til effektivt at indsamle, sortere 
og genanvende det. Her ligger både et 
stort potentiale for at forbedre klimaet, 
men også en mulighed for at skabe en 
ny industri.

Klare og fælles emballageprincipper 
– videreudvikling af designguides til 
emballager og udbredelse af designgui-
des for at sikre en effektiv omstilling 
til Cirkulær Økonomi. Producenter og 
dagligvarehandlen er allerede i gang og 
indsatsen skal udbredes til andre bran-
cher, blandt andet nonfood produkter og 
e-handelsemballager.

Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og 
Tekstiler – partnerskabet samler bran-

chen, videnscentre og myndigheder om 
klimavenlig produktion af tøj og tekstiler 
samt mere genanvendelse.

Effektiviseret genanvendelse af det 
ressourcer – det danske affaldssystem 
skal ændres så det understøtter den 
cirkulære økonomi. 
Implementering af producentansvar for 
emballager – producentansvaret for em-
ballager skal implementeres med øko-
nomiske incitamenter, der understøtter 
nye designløsninger samt sorterings- og 
genanvendelsesteknologi. 

3. Incitamenter til klimavenlig  
adfærd og et klimatjek af lovgivningen
En række incitamenter skal i spil, og 
barriere skal fjernes, hvis øget efter-
spørgsel efter klimavenlige fødevarer og 
nonfood produkter skal sikres. Der er 
derfor behov for et servicetjek af lovgiv-
ningen for at sikre, at den understøtter 
indsatsen.
Klimatjek af afgifter og indførelse af 
reparationsfradrag – regeringen opfor-
dres til at analysere den klimamæssige 
betydning af eksisterende og nye punk-
tafgifter – og indføre et reparationsfra-
drag, for at understøtte den cirkulære 
økonomi.
Det offentlige indkøb som klimamotor – 
det offentlige indkøb i Danmark kan flyt-
te og skabe markeder for mere og flere 
klimavenlige varer med sin indkøbssum 
på 380 milliarder kroner om året.
Regelforenkling i forbindelse med dona-
tion af varer – regeringen anbefales at 
etablere et tværministerielt.
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Klimapartnerskabet for Handel har fokus på fem emner i hvert sit udvalg

Udvalgsstruktur med hver sin formand

Handel
Regeringens
klimapartnerskaber

Emballage

Carsten Wandorf,
Fritz Schur Consumer Group

Madspild

Signe Frese,
COOP

Tekstiler

Jens Obel,
DK Company

Forbruger-
kommunikation

Michael Løve,
Netto

Klimaansvarlige
værdikæder og 

sourcing

Rune Jungberg,
JYSK
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