
Udvælgelse af verdensmål i Royal Greenland
- IPUK Bootcamp den 23. April 2021



Udvælgelse af verdensmål og de 4 
prioriteter

Baggrund – hvor kommer vi fra

Verdensmålenes relevans for Royal Greenland

Hvordan skal vi vælge?

Fra det uoverskuelige til det konkrete

Hvad valgte vi

De fire prioriteter

Hvordan arbejder vi - status og udvikling



Baggrund
- hvor kommer vi fra

• Vi er den største fiskerivirksomhed i Nordatlanten 

med betydelige aktiviteter i området

• Royal Greenland er ejet af det grønlandske selvstyre 

og er tillige Grønlands største arbejdsplads

• Siden 2012 har vi arbejdet struktureret med CSR og 

bæredygtighed, tidligere under rammerne af People-

Planet-Profit

• Royal Greenlands bæredygtighedsprogram er 

forankret i  virksomhedens mission

• I dag danner FNs verdensmål for bæredygtig 

udvikling, sammen med vores strategi the North 

Atlantic Champion, rammerne for vores 

bæredygtighedsprogram



Verdensmålenes relevans for 
Royal Greenland

- Verdensmålene skaber en fælles ramme 

og forståelse for bæredygtighed og socialt 

ansvar både på lokalt og på globalt plan

- Verdensmålene er vedtaget af 193 lande  
-> et solidt grundlag

- Giver inspiration til at sætte langsigtede 
mål og tænke stort

- Giver ny viden og oplæg til partnerskaber



Hvad hjælper SDG’er med?

Vi bliver mere ambitiøse

Vi sætter mere præcise mål

Vi bliver målt på de samme parametre som 
omverden

På en måde er det mere enkelt 

– målene er der jo og de inspirerer!



Hvordan skal vi vælge?
- Hvad gjorde vi i Royal Greenland

Vi startede med en grundig gennemgang af de 169 delmål…..

Vi udvalgte 
52

Vi 
analyserede 
de 52 delmål 

ift. det 
grønlandske 

samfund, 
kunder og 

RG

Vi vurderede 
hvor vi har 
direkte og 
indirekte 

indflydelse 

Vi 
gennemgik 

risici, ansvar 
og 

potentialer

Vi holdt 
workshops 

med 
kollegaer

Vi tog en 
beslutning



Vurdering af risici, ansvar og muligheder
- Value scan



Workshop

Hvilke krav nu og i fremtiden ser i på dette område?

Hvordan hænger de nuværende HR- og uddannelses-

strategier sammen med de konkrete SDG mål (2, 3, 4, 

8)?      

Hvordan hænger de nuværende fiskeri- og 

miljøindsatser sammen med SDG mål 8, 12, og 14? 

Er der helt nye områder man bør fokusere på? 

Hvad er drømmescenariet / visionen og målene for hhv. 

2022 og 2030? 

Vil det gavne RG og Grønland, hvis RG har en stærk 

bæredygtig profil?



Fra det uoverskuelige til det konkrete

Screeningsproces

Workshop II

Produktion

Udvikling

HR 

Workshop I

HR 

Salg

Trawler  

Workshop III

Salg

Udvikling

Indkøb

Erfaring 

Kundekrav
Globale trends 

DI projekt 

Inspiration fra andre virksomheder 



Disse verdensmål valgte vi

Uddannelse i Grønland

Ansvarligt aftryk

–––

Det sunde arbejdsliv

Bæredygtige råvarer



Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtige råvarer

Vores fiskerier skal forvaltes i henhold til 
videnskabelig rådgivning

Vi indkøber fisk og skaldyr efter tilsvarende 
principper og bidrager til vidensopbygning 

Initiativer

• vedligeholdelse af nuværende certifikater

• certificering af nye fiskerier bl.a. grønlandske 
snekrabber, Newfoundland hummer og dele af 
det kystnære fiskeri efter hellefisk i Grønland.

• en større andel af indkøbte råvarer og 
færdigvarer til videre salg skal være certificeret 
end i 2019 (57%).

Udvikling af fiskeriet - flere arter

Vi vil arbejde for at øge udbyttet af havets 
ressourcer og udvikle nye fødevarer til en stadigt 
voksende befolkning

Initiativer

• udvikling af nye fiskerier primært i det kystnære 
fiskeriområde, herunder søpindsvin, søpølser og 
konksnegle

• dyrkning af tang, som efterspurgt på 
verdensmarkedet.



Ansvarligt aftryk

Fem delområder

• Mindre affald og flere fødevarer

• Vandforbrug

• Klima og energi

• Produktgruppers carbon footprint

• Pap, papir og plast

Vi vil maksimere udnyttelsesgraden og skabe nye 
fødevarer af de fisk og skaldyr, som vi 
producerer. Vi ønsker at minimere vores 
miljøaftryk igennem ansvarligt forbrug og cirkulær 
håndtering af ikke fornybare ressourcer.

Initiativer (uddrag)

• Udvikling af nye metoder for maksimal 
udnyttelse af råvaren og deltagelse i 
forskningsprojekter

• Produktion af fødevaregodkendt ferskvand på 
steder med vandknaphed

• Handlingsplaner for reduktion af energiforbrug 

• Indgå i partnerskab om beregningsmodel af 
carbon footprint for fiskevarer

• Opsætte returordning for garn formidlet af Royal 
Greenland

• Erstatte laminater med monomaterialer



Det sunde arbejdsliv

Fire delområder

• Tilflyttet arbejdskraft

• Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

• Tilpasset arbejdsudbud

• Arbejdsforhold og miljø i leverandørkæden

Vores ambition er at opbygge en 0-ulykkes kultur, 
hvor der værnes om det gode arbejdsmiljø via et 
arbejdsmiljø- og miljøsystem, som tager hånd om 
alle medarbejderes fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø. Vi stiller de samme krav til vores 
leverandører, som vi stiller til os selv.

Initiativer (uddrag)

• Udarbejde politik for rekruttering af eksterne 
medarbejdere 

• Opbygning af arbejdsmiljø- og 
miljøstyringssystem

• Tilpasning af arbejdsmiljøet så det i højere grad 
rent fysisk tilgodeser alle medarbejdere uanset 
køn, alder eller fysiske kræfter

• Samarbejde med udvalgte leverandører om 
forberedelse til gennemførelse af en SMETA-
audit og efterlevelse af SMETA standardens krav



Uddannelse i Grønland

Tre delområder

• Kompetenceudvikling i samfundet

• Royal Greenland Academy – internt 
uddannelsesprogram

• Kurser for lokale fiskere

Vi vil tage ansvar for kompetenceudvikling og 
uddannelse i det grønlandske samfund gennem 
konkrete uddannelsesforløb i et tæt samarbejde 
med uddannelsesinstitutioner og gennem vores 
eget Royal Greenland Academy.

Initiativer (uddrag)

• Tæt samarbejde med Departementet for 
Uddannelse omkring udviklingen af fagene og 
styrkelse af elevernes personlige kompetencer.

• Udvekslingsprogram for 
Akademiuddannelseselever med mulighed for 
praktikforløb på kontorer i Grønland, Danmark 
og øvrige lande.

• Skræddersyede forløb for udvalgte 
medarbejdere og talenter



Bæredygtighed er mere end bare mål
- Mød os i vores hverdag

Ny leder på vej

Aaneeraq Josefsen startede i 
2016 som kvalitetsmedarbejder 
på Royal Greenlands fabrik i 
Maniitsoq, og siden er det gået 
stærkt. 

Men det har ikke været let hele 
vejen

Søsikkerhed ombord

Ombord på Royal Greenlands
havgående trawlere trænes 
søsikkerheden mellem hvert 
besætningsskifte. 

Det kræver, at man stoler på 
hinanden og er gode til at 
koordinere

Fiskekar –og kasser har 
stort genbrugspotentiale

Fiskekar- og kasser, der 
anvendes i produktionen og til 
opbevaring af fangster ombord 
på fiskefartøjer indeholder 
meget plastik

- og det kan sagtens være af 
genbrugsplast

Fiskeri er af stor betydning

Fiskeriet i Grønland er opdelt i 
det havgående og det kystnære 
fiskeri og er to meget 
forskellige fiskerier. 

Begge fiskerier er af afgørende 
betydning for økonomien i 
Grønland

Fra Kina til Grønland

Det kinesiske ægtepar Li 
Shumei og Chen Qinliang
ankom som en del af den første 
gruppe af udenlandske 
medarbejdere til Grønland i maj 
2017 for at være med til at løfte 
produktionskapaciteten

Grønlandsk udviklingsafdeling

Muligheden for løbende at kunne 
kommercialisere nye arter 
afhænger i høj grad af at kunne 
koble teori og praksis og udføre 
forsøg tæt på råvaren i det 
daglige.

Nikoline Ziemer er havbiolog

https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/ny-leder-pa-vej/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/sosikkerhed-ombord-pa-trawlerne/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/fiskekar-og-kasser-har-stort-genbrugspotentiale/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/fiskeri-er-af-stor-betydning-for-det-gronlandske-samfund/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/ny-leder-pa-vej/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/sosikkerhed-ombord-pa-trawlerne/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/fiskekar-og-kasser-har-stort-genbrugspotentiale/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/fiskeri-er-af-stor-betydning-for-det-gronlandske-samfund/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/fra-kina-til-gronland/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/gronlandsk-udviklingsafdeling/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/fra-kina-til-gronland/
https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/viden-og-projekter-i-hverdagen/gronlandsk-udviklingsafdeling/


CSR styregruppe

Styregruppen består af

Direktionen

Ledende kollegaer fra

- Grønland

- NewFoundland

- HR

- Marketing

- Kommunikation

- Sustainability

4 møder om året hvoraf et møde er den 
årlige evaluering 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

BÆREDYGTIGHED 
-

DET NATURLIGE VALG

https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/

https://www.royalgreenland.com/da/baeredygtighed/

