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CSR Greenland
- Sammen gør vi en forskel!

Forening
Stiftet i 2010
Medlemsbaseret
54 medlemsvirksomheder

Indsatser
Tidsbegrænsede eller årligt 
tilbagevendende indsatser

Netværk

Specifikke indsatser

Partnerskaber

Kompetenceudvikling

Sekretariat
3 ansatte

Økonomi
- Medlemskontingent
- Driftstilskud
- Tilskud fra fonde



Medlemmer



CSR Greenland 2020-2023
- Sammen gør vi en forskel!

Vision
CSR Greenland vil arbejde 

for en bæredygtig udvikling 
i Grønland med 
udgangspunkt i 

ansvarlighed og FN’s 
Verdensmål

Mission
CSR Greenland er et stærkt 

virksomhedsnetværk for 
CSR

Vi vil være sparringspartner 
for erhvervslivet og det 

offentlige
Vi vil være katalysator for 
samarbejde og CSR drevet 

innovation

Værdier
CSR Greenland arbejder for 

et bæredygtigt Grønland 
CSR Greenland faciliterer

initiativer og styrker 
bevidstheden om 

samfundsansvar og 
bæredygtighed

CSR Greenland er et 
ressourcestærkt og 
kompetent netværk



CSR Greenland Partnerskaber

Egne
medlemmer

Transparency 
International 
Greenland

Global 
Compact 
Denmark

Nordic  
Coastal
CleanUp

Occean
Conservancy

Naalakkersuisut

Kommuner

Grønlands

Idrætsforbund

Frivillige og 
andre 

interessenter

Netværk



QAQISA

• Brobygning mellem skole og erhverv for ældstetrinnet
• Erfaringsgrundlag indsamlet via Pilotprojekt 2015-2017
• Guide/vejledning udarbejdet 2018
• Ny projektperiode 2019-2021
• Mål: at få flere unge til at påbegynde en uddannelse efter endt folkeskole
• Målgruppe: 2.000 elever i ældstetrinnet i projektperioden
• Opbakning: fem kommuner, skolevejledere, skoleforvaltning, Uddannelsesstyrelsen 

og lokal erhvervsliv
• Evaluering:  Elever bidrager med selvevaluering v/skoleårets afslutning
• Sidegevinst: at styrke lokal forankring og engagement
• Implementering: Praktikbørs; Materiale tilgængelighed; opfølgning



Sundhed 2017-2019

• Partnerskabsprojekt mellem Dept.f.Sundhed, GIF og CSR
• I tråd med ‘Inuuneritta 2013-2019’

• Uddannelse af sundhedsambassadører
• 44 arbejdspladser, i alt 93 sundhedsambassadører

• SIF dokumenterer forløbet
• ROI; bedre trivsel, mindre sygefravær, større sammenhold

• GIF overtager projektet fra 2020



Miljø 
Saligaatsoq 2010-
Oprydningsevent

• 10 års erfaring

2019 og 2020
• 17 byer og et antal bygder
• Dept.f.Miljø/Naturens Superhelte
og Saligaatsoq for børn

2020 og 2021
• Lokaludvalg, større lokal forankring

Grøn Cirkulær Økonomi
Partnerskab med Kommuneqarfik
Sermersooq

Aktiviteter

• Minikonference

• workshop



Kurser, kompetenceudvikling
Acceleratorforløb
Erfaring: 2 hold

Fokus: CSR og bæredygtighed

SDG uddannelse
Udbud: 1 x pr. år

Fokus: CSR og bæredygtighed

IPUK
Deltagere: 11 virksomheder

Fokus: ‘Kurs mod bæredygtig forretning

Funding: Industriens Fond

CSR Politikker for mindre virksomheder
Gå-hjem-møde: 6. maj 2021

Global Compact Konference
Nuuk: 10. Og 11. november 2021

www.csr.gl

Online adgang til materialer – opdateres jævnligt

http://www.csr.gl/


IPUK – hvorfor?
Ansvarlighed og bæredygtighed er blevet til en fast del af dagsordenen.

• Enkeltpersoner

• Virksomheder

• Foreninger

• Myndigheder 

IPUK

Naturligt for CSR Greenland, med sin profil, at indgå i IPUK, i samarbejde med Grønlands Erhverv.

Sammen med deltagerne sættes en ‘kurs mod bæredygtig forretning’

IPUK er blevet til med støtte fra Industriens Fond.



PROJEKTETS MÅL - FORMÅLET MED DENNE BOOTCAMP

Anne Mette Christiansen



Projektets milepæle

1. MARTS
PROJEKTSTART 

24. MARTS OPSTART 
MED DELTAGERE

22. -23. APRIL 
BOOTCAMP 1 +
KONFERENCE

17.-18. MAJ. 
BOOTCAMP 2

MIDT JUNI
ANNONCERING AF 

SDG 
KOMPETENCECENTER

UGE 37. 
BOOTCAMP 3 

NOVEMBER
MINI-KONFERENCER

Ilulisat & Sisimiut

2. NOVEMBER 
B00TCAMP 4

GLOBAL COMPACT



HOVEDLINJERNE I PROJEKTET

BOOTCAMP 
1

• Forretningsdrevet bæredygtighed. Grønland og den globale agenda.
• Et dyk ned i verdensmålene. Hvordan fokuserer du på de rigtige verdensmål?

BOOTCAMP 
2

• Hvad er væsentligt? Introduktion til "materiality"-analyse med afsæt i verdensmålene
• Visionen. Hvad står din virksomhed for. Hvad bidrager den med i 2030? 

BOOTCAMP 
3

• Måling og rapportering. Hvordan måler du og kommunikerer om bæredygtighed?
• Forankring. Hvordan sikrer du, at dine interessenter og kolleger er medspillere?

BOOTCAMP 
4

• Resultater og offentliggørelse. Hvor nåede du til? Hvordan vil du fejre dine resultater, 
og hvad vil du forpligte dig til fremadrettet på Global Compact mødet?



RAPPORTERING

Industriens Fond stiller krav om 
rapportering af projektresultater.

• Projektledelsen har ansvaret for rapporteringen.

• Deltagerne har pligt til at rapportere til 
projektledelsen om de opnåede resultater. 

• Resultaterne offentliggøres og formidles i en rapport.



• En gennemgang af alle mål og delmål.

• Et Quick Fix til at integrere
bæredygtighed i forretningen. 

• En færdig strategi.

DISCLAIMER

I får IKKE



TIL GENGÆLD LOVER VI….

• Inspiration fra hinanden og
andre fra virksomheder.

• Indsigt i verdensmål som løftestang til
forretningen.

• Blik for bæredygtighed som en global 
forandrings-agenda.

• Tendens for bæredygtige investeringer.

• Links mellem din (fremtidige) forretning og
verdensmål.

• Test af værktøjer I kan bruge i
virksomheden



• Få et “helikopter perspektiv” på
verdensmålene som strategisk
ramme for jeres
bæredygtighedsindsats.

• Få indsigter og vinkler fra et hold 
af andre virksomheds-
repræsentanter og andre, der 
arbejder med det samme fokus. 

• Få forståelse og kendskab til Value 
Scan, der handler om fokus på
verdensmål.

• En plan for næste skridt til næste
gang vi mødes. 

FORMÅLET MED DENNE BOOTCAMP



Boot Camp 1 
• Kort indflyvning til projektet.
• Råd og erfaringer fra andre virksomheder.
• Hvorfor er du her?
• Facing the future. Din rolle i Grønlands bæredygtige udvikling. 
• GrønlandsBANKEN som Case. 
• Jeres refleksioner efterfulgt af frokost.
• Fokus på de mest relevante verdensmål – CASE Royal 

Greenland
• Introduktion til værktøjet “Value Scan”.
• Workshop: Gruppearbejde med Value Scan
• Opsamling– feedback og hjemmearbejde.



SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER FRA JER?



LÆRINGER FRA VIRKSOMHEDER OG PROJEKTER

Henrik Schramm Rasmussen
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Fra MDG til SDG



Markant 
stigning i viden 

om og 
strategisk 

arbejde med 
verdensmålene
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Hvorfor integrerer så mange 
virksomheder bæredygtighed i 
deres forretnings-strategi…..?



wrt. 1951-1980

NASA

For more information, visit:   http://data.giss.nasa.gov/gistemp

fordi verden er under forandring



August, 2018

Vores samfund er også under forandring
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København, 25 Maj 2019



BÆREDYGTIGHED HANDLER OM MEGET ANDET END BÆREDYGTIGHED

Vækst
• Verdensmålene 

tilbyder en 
vækst-strategi 
for 
virksomheder 
og lande

Disruption
• Bæredygtighed 

bliver lige så 
disruptivt som 
digitalisering

Konkurrence
• Bæredygtige 

virksomheder 
vil 
udkonkurrere 
andre

Indtjening
• Handler ikke 

kun om 
ansvarlighed

Licence to 
operate
• Dokumentér 

eller forsvind





Trusler er også 
muligheder
• Nye markedsmuligheder

• Reduktion af omkostninger

• Innovation & partnerskaber

• Tiltrækning af arbejdskraft



Etik og værdier i stigende kurs 
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Bæredygtig ledelse

35

B2B markeder ser også stigende krav og forventninger

Novo Nordisk til sine 60.000 
leverandører:  

Skift til grøn transport eller tab os som
kunde!
.

Ørsted halverer CO2 udledninger
i leverandørkæden inden 2032:

Omfatter alle leverandører inden for logistik og
fremstilling af produkter – fx komponenter til
vindmøller. 



Bæredygtig forretningsudvikling 
• Styrke forretningen
• Integreret i forretningsudvikling i værdikæden
• iBrand, salg, kunderelationer

Corporate Social Responsibility
• CSR principper som FNs Global Compact, OECD, ISO
• Reducere negative impact og footprint

Compliance med Lovgivning
• Business of business is business
• Overholde lovgivining på miljø, arbejdsforhold, m.m.
• Separate velgørenhedsaktiviteter

Bæredygtig innovation
• Nye forretningsmuligheder
• Innovation af nye løsninger og markeder
• Integreret i formål og strategi

En bæredygtig 
forretnings-strategi
kan hjælpe med at 
navigere i en verden 
under forandring

Hvad er ambitionsniveauet?

Hvor er jeres konkurrenter? 

Hvilke risici og muligheder 
er forbundet med de 
forskellige niveauer?



CSR og SDG (ikke et enten - eller)

Strategi Forebygge risici Styrke forretningen

Nøgleinteressenter Leverandører, investorer Investorer, kunder, partnerskaber mv. 

Organisatorisk forankret CSR, Indkøb, HR Topledelsen, forretningsudvikling

Kommunikation Hvad har vi gjort Hvor vil vi hen

Compliance Business 
Development



Hvad driver forretningen?

Miljø

Miljø

Samfund

BusinessMiljø Samfund

Business

Samfund

Shareholder Value Shared Value System Value

Business

The business of 
business is business

Forretningen først. 
Tager ansvar for samfund og miljø

Forretningen “accellererer” 
samfund og miljø

Kilde: Future Fit Business



System Value: Bæredygtighed er forankret i hele virksomheden, 
og alle enheder arbejder tæt med relevante interessenter.
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R&D Indkøb Produktion
Salg &

Marketing
HR Kommuni-

kation Finans, IR

Universiteter, forsknings-
partnere

Leverandører

Kunder

Meningsdannere, medier osv.

Medarbejdere
Lokalsamfundet





di.dk/sdg







TRE HILSENER TIL JER, FRA…..

CEO Niels Møller Jensen, Herning Vand

CEO Kenneth Norre, LE34 A/S
CSR chef Louise Kofoed, Hempel A/S





Adm. direktør 
Niels Møller 

Jensen, 
Herning Vand



LE34 – en landinspektørvirksomhed



Adm. direktør 
Kenneth Norre, 

LE34





Fra Filantropi til Forretning….. til IPUK

• Topledelsens rolle er afgørende
• Lav en ”væsentlighedsanalyse” og fokusér
• Bæredygtighed skal ind i kerneforretningen
• Find det rigtig ambitions niveau 
• Purpose – et klart narrativ 
• Engager hele organisationen – også de kommercielt ansvarlige
• Samarbejde og partnerskaber



SPØRGSMÅL ?



HVORFOR ER DU HER?

TAL SAMMEN I GRUPPERNE (10 MINUTTER): 

1. HVAD ER DIT/VIRKSOMHEDENS UDGANGSPUNKT FOR AT DELTAGE I PROJEKTET?

2. HVAD ER DINE FORVENTNINGER?
3. HVAD ER DIT/VIRKSOMHEDENS MÅL FOR AT DELTAGE PROJEKTET?

FORTÆL HEREFTER I PLENUM: 1 MINUT TIL HVER VIRKSOMHED. 



PAUSE & VOX-POP

1 MINUT:

• Hvem er du og hvilken virksomhed repræsenterer du?
• Hvor står virksomheden mht. bæredygtighed lige nu?

• Hvorfor deltager virksomheden i projektet?



GRØNLAND I VERDEN I 2030 – OG DIN ROLLE I DEN

Professor Emeritus Steen Hildebrandt



VERDENSMÅL SOM BUSINESS DRIVER
CAO Carsten Th. Pedersen 

GrønlandsBANKEN



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for GrønlandCarsten Th. Pedersen - CSR ansvarlig og Administrationsdirektør



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

”Grønland skal definere sine egne mål, og her er de sociale 
bæredygtighedsindsatser lige så væsentlige indsatsområder 

som klima. Et bæredygtigt fiskeri og det sociale område, 
herunder lighed samt uddannelse er oplagte.”

GrønlandsBANKENs CSR redegørelse 2020



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

Temaer for gennemgang

• GrønlandsBANKENs CSR vandring
• Hvorfor giver bæredygtighed mening?
• At balancere fortid – nutid – fremtid
• Hvad driver udviklingen fremover
• Verdensmål som business driver



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

Vision og mission

Grønlands Bedste Virksomhed – til gavn for Grønland

GrønlandsBANKEN skaber værdi
gennem rådgivning og ydelser på det finansielle område

til alle borgere i Grønland.
Vi løfter samfundet ved at fremme finansiel forståelse,

samarbejde med uddannelsessteder og erhvervslivet samt
understøtte bæredygtige lokale initiativer og udvikling



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

CSR politik v. 1.0 (2010)



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

CSR ver 2.0 (2015/2016)



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

CSR vandringen

2015 201620142011 2012 20132010 2017 2018 2019

CSR
ver 1.0

CSR
ver 2.0

Den første rapportering

2020 2021



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

Hvorfor giver bæredygtighed mening?

• Økonomisk sund fornuft handler om bæredygtighed
• Investorer vurderer på bæredygtighed (ESG mål)
• Bæredygtighed er ikke kun klima
• Verdensmålene er bæredygtighed!



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

• Grønlands økonomi er primært en monokultur
• Vores tilstedeværelse betyder noget

• Nye andelsboliger i Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat
• Aasiaat filial etableret 

• Ansvarlig udlånspolitik – det skal altid være 
bæredygtigt!

• Der er for mange der ikke får andet end 
folkeskolen = mangler finansiel forståelse
• Levevilkår
• Læringsspillet Qassit.gl (om budget- og økonomistyring)



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

• Vi skal bryde siloerne ned … 
• Vi deltager i offentlige / private partnerskaber – Qaqisa er et 

skoleeksempel

• Kan man være bæredygtig og lokal samtidig?
• Højt bæredygtigt energiniveau (offentligt styret)
• Ikke lokale incitamenter til at tænke energioptimerende
• Bankens miljølån understøtter bæredygtige energiformer 
• Har etableret egen CO2-fond (154.545,- kr.)

• Partnerskab med MYOB
• Socialt udsatte har svære kår i Grønland. En fast 

økonomistyring kan hjælpe en ud af dårlige tider



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

Bæredygtighed som business driver

• Miljølån – solcellerne i Maniitsoq og 
Aasiaat

• Turisme-Events – en model  til 
forretningsudvikling – næste runde 
kunne være med bæredygtige 
destinationer, certificering m.m.

• Model  kan gentages f.eks. med 
temaet bæredygtig vækst, energi, 
bæredygtige boliger, CO2-neutral 
Nuuk m.m.



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

Bæredygtighed fremadrettet
§ Regulering, Rapportering og Benchmark skaber pres for fra- og tilvalg i 

kerneforretning
(NB allerede flere eksempler på at grønlandske investeringer er påvirket af finansieringskilders fokus 
på bæredygtighed)

§ I GrønlandsBANKEN nu og fremover:
- investeringsprodukter der er certificerede
- stop for finansiering af nye fiskere i ikke bæredygtigt fiskeri
- mere prisdifferentiering
- bæredygtighedskrav til ex. andelsboliger
- visse aktiviteter kan ikke finansieres
- bæredygtigheds/transitionsrisici indgår i kreditvurdering
- større transparens om krav til kunder



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

Bæredygtighed som business driver

• Bæredygtighed vedrører alle verdensmål
• Partnerskaber er forudsætning for at bæredygtighed i 

Grønland lykkedes (og måske alle steder)
• Det er bedst at være up front!
• Hvis vi ikke gør det – gør andre det
• Selvstyret skal med …



GrønlandsBANKEN Grønlands bedste virksomhed

Sammen er vi til gavn for Grønland

Bilag: Bæredygtig Finans’ 20 anbefalinger
1. Integrer bæredygtighed i forretningsmodellen. 

2. Flere bæredygtige produkter på hylden 

3. Gennemfør bæredygtighed i egen forretning

4. Klar og troværdig dokumentation og kommunikation

5. Offentliggørelse af CO2-aftryk og mål for fremtidige 
reduktioner 

6. Ambitiøs CO2-screening 

7. Bæredygtig klassifikation på udlån og investeringer

8. Ny bæredygtigheds- guide til den finansielle sektor 

9. Årlig bæredygtighedsredegørelse

10. Fokus på uddannelse i finanssektoren 

11. Banker som sparringspartner for bæredygtige 
iværksættere 

12. Bedre muligheder for at få lån til nye 
forretningsmodeller

13. Øget fokus på finansiering af bæredygtige 
ejendomme 

14. Bedre energimærker 

15. Øget fokus på finansiering af bæredygtige 
transportformer 

16. Øget fokus på finansiering af bæredygtig 
landbrugsdrift 

17. Bæredygtige målemetoder i landbruget

18. Privat finansiering i regeringens klimahandlingsplan 

19. Ambitiøs indsats for bæredygtig finans i EU og FN

20. Finansielle myndigheder integrerer 
klimaudfordringen



IPUK – med kurs mod 
bæredygtig udvikling



HVAD LÆRTE VI DENNE FORMIDDAG?

Gruppearbejde ved bordene:

• Hvad hæftede du dig især ved fra projektledelsens indlæg?
• Hvad var de(n) vigtigste pointe(r) fra Steen Hildebrandt?
• Hvad var de(n) vigtigste pointe(r) fra Carsten Th. Pedersen?



FROKOST & VOX-POP

1 MINUT:

• Hvem er du og hvilken virksomhed repræsenterer du?

• Hvor står virksomheden mht. bæredygtighed lige nu?
• Hvorfor deltager virksomheden i projektet?



TEMA: HVORDAN VÆLGE DE RIGTIGE VERDENSMÅL?

DERFOR ER DET VIGTIGT AT FOKUSERE

Anne Mette Christiansen



TEMA: HVORDAN VÆLGE DE RIGTIGE VERDENSMÅL?

SÅDAN GJORDE ROYAL GREENLAND

Lisbeth Due Schönemann-Paul



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



Mål SDG Delmål
Nr.

Delmål Indika-
tor nr.

Indikator RG Impact RG delmål RG indikatorer RG

ekstern
e stake
holders
GL, lev.

kunde
r

Analyse af udvalgte 52 delmål 

14
Livet 
under 
havet

14.1
Forhindring og reduktion af 
havforurening bla. fra landbaserede 
aktiviteter incl. næringsstoffer

14.1.1. Indeks over kystforurening 
og kyst

direkte opsætning af Intern 
miljøstyring af spildevand

Forurening af hav fra 
produktionsanlæg og 
fartøjer 8 6 8

14
Livet 
under 
havet

14.2
Bæredygtig forvaltning og beskyttelse af 
økosystemer for at undgå negative 
påvirkninger

14.2.1
Andel af EZZ der 
administreres pba. 
økosystemer

direkte/ind
irekte

Gennem MSC certificering 
kan der opnås styrkelse af 
forvaltningen. 
Økobaseret 
systemforvaltning

% del af MSC på 
fiskerier

9 7 9

14
Livet 
under 
havet

14.3 Forsuring af havene skal minimeres 14.3.1 Gns. surhedsgrad direkte

Forsuring sker gennem 
udledning af GHG - RG 
arbejder for mindre 
udledning. Vi anvender 
MGO med mindre 
svovlindhold men samme 
CO2 udledning

pH måling på fartøjer. 
GN målinger

7 7 7

14
Livet 
under 
havet

14.4
Effektiv regulering af fiskeriet, 0 IUU. 
Videnskabeligt baserede 
forvaltningsplaner 14.4.1 blackliste indirekte GFLK kontrol. styr på fiskeri og 

dokumentation
7 7 7

14
Livet 
under 
havet

14.4
Effektiv regulering af fiskeriet, 0 IUU. 
Videnskabeligt baserede 
forvaltningsplaner

14.4.1

Videnskabeligt baserede 
forvaltningsplaner -
Fiskebestande der er inden 
for biologisk bæredygtigt 
niveau

direkte/ind
irekte

Msc certificering af 
fiskerier inden 2030

% del af MSC på 
fiskerier

9 8 9



Resultat af screening





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?



Royal Greenland Sustainability Commitment - for a great future

SDG 2 SDG 3 SDG 4 SDG 8 SDG 12 SDG 14 SDG 6 
Vi udnytter råvaren fuldt 
ud, der hvor det giver 
mening og der hvor der 
lokalt er tilstrækkeligt 
med mængder. 
 

Opbygge interne 
kompetencer til at 
håndtere 
misbrugsproblemer/psyk
ologiske problemer/ tæt 
samarbejde med 
myndigheder om at 
hjælpe disse.  
 

Personlig uddannelse 
lokalt via elektroniske 
medier eks. 9- klasse, HF 
eller lignende 
 

Fuld udnyttelse af hele 
ressourcen 
 
 

TAC følger de biologiske 
rådgivninger 
fuldstændigt. 
 

Fortsætte kursen med 
MSC certificering på 
grønlandske arter 

Behandling af havvand 
så det bliver godkendt til 
fødevareproduktion og i 
nogle tilfælde til 
drikkevandskvalitet vil 
betyde udfasing af RO 
anlæg 

Arbejde henimod at RG 
bliver stabil 
produktionsarbejdsplads 
med færre afbrydelser i 
fiskesæsonen.  

En konkret politik for 
arbejdsmiljø 

 

Faglig uddannelse online 
lokalt eks. elektriker, 
fiskeriteknolog mv.  
 

Arbejde for opnåelse af 
stabile medarbejdere 
samtidig med at 
arbejdspladsen bliver 
stabil 

Fuld ressourceudnyttelse 
inkl. at få det maksimale 
ud af nuværende 
produkter 

Udnytte affald til biogas 
eller nye produkter i 
stedet for udledning 
eller åben afbrænding.  
 

Hindre forurening af 
havvandet ved reduktion 
og eliminering af udledte 
affaldsstoffer herunder 
plastposer toiletspande 

Arbejde for at 
medarbejdere i højere 
grad ønsker 
længerevarende 
ansættelser.  
 

Opbygning af et 
ledelses- og 
styringssystem indenfor 
arbejdsmiljø på 
koncernplan   
 

Opgradering af 
medarbejderes læse og 
regnekundskaber  
 

Opbygning af et 
arbejdsmiljøstyringssyst
em 
 

Analyse af madspild i 
hele kæden, men 
primærsiden ses på 
nuværende tidspunkt at 
være det største 
potentiale 

Udvikling af 
rapporteringssystemer 
for fiskere, så tabte 
redskaber samles op og 
hindre ”ghost fishing” 
 

 

 Uddannelse 
af/information til ledere 
i at takle medarbejdere 
med problemer 

Udvikling af intern 
træning programmer 
svarende til det færøske 
Mentor program 
 

Unge i arbejde - 
udvidelse af arbejdstider 

Ændring til recycled og 
recycable plast både i 
egen produktion og i 
forbrugeremballa-ger. 
 
Fornybar plastik – 
biobased 

Kontrol og reduktion af 
plastforbruget og 
udledningen i hele 
koncernen incl. 
udfasning af toiletposer 
(se SDG 6) 
 

 

 Udbredelse af Sulisa og 
mentorordninger 

Samarbejde med 
relevante 
institutioner/organisatio
ner som, MIO eller 
myndighederne omkring 
børn    

Fleksjobs ordninger for 
at få flere i arbejde 
 

Genvinding af 
affaldsstoffer 

  

 GL/koncern 
handlingsplan for 
rygestop samt alkohol- 
og rusmidel afvænning  
 

Etablering af 
børneinstitution/pasning 
dér hvor det har 
indflydelse på 
manglende arbejdskraft 
eller/og der hvor der er 
konkurrence om 
arbejdskraften 

 LCA beregninger for at 
vurdere indsats 

  

Reduktion fra 7 til 4 SDG’er



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/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/


TEMA: HVORDAN VÆLGE DE RIGTIGE VERDENSMÅL?

EN INTRODUKTION TIL VALUE SCAN

Henrik Schramm Rasmussen



Value Scan Værktøj



FOKUS

AFTRYK

Modellen: 
Verdensmål Value Scan

Øvelsen hjælper med at kortlægge virksomhedens 
aftryk/indflydelse på samfund og miljø

Kortlægningen hjælper til at gøre det mere tydeligt hvilke 
verdensmål, virksomheden bidrager til i dag, og hvilke 
den kan bidrage til i fremtiden.



Øvelsen skal give svar på:

1. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden positivt via den eksisterende 
forretningsmodel?

2. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden negativt via den eksisterende 
forretningsmodel?

3. Hvor går virksomheden glip af værdi i den nuværende forretningsmodel, når man 
gennemgår hvert enkelt verdensmål?

4. Hvor kan virksomheden skabe helt nye forretningsmuligheder med afsæt i 
eksisterende kompetencer og viden?



SDG Value Scan
Værdiscanning – skab mere værdi for egen forretning & samfundet

Skab merværdi:
Nye muligheder for yderligere værdiskabelse igennem nye aktiviteter, 
samarbejder og forretningsideer udenfor din eksisterende forretningsmodel.

NUVÆRENDE FORRETNINGSMODEL

Ikke-udnyttet værdi:
Hvilke værdifulde tiltag kan igangsættes med afsæt i virksomhedens 
kernekompetencer eller udnyttes bedre?

Negativ effekt:
Hvor gør jeres forretning skade, f.eks. forurening via transport?

Positiv effekt:
Undersøg hvor I allerede har positiv indflydelse på samfund 
og miljø.



101



8

Eksempel fra Peter Larsen Kaffe
Uddanner, samarbejder med og køber af kaffebønderne, maler og rister bønnerne, 
pakker, emballerer, transporterer, sælger til både wholesale, retail, private label og …

Anvendelse af resterende 
biomasse (Kaffegrums)

CO2 fra transport

Samarbejde med NGOer
for at hjælpe bønderne Uddanner unge 

kaffe-bønder i farming

Skab merværdi

Negativ effekt

Ikke-udnyttet værdi

Positiv effektUddanner unge 
kaffe-bønder i farming

Samarbejde med NGOer
for at hjælpe bønderne 

CO2 fra transport

Anvendelse af resterende 
biomasse (Kaffegrums)



100% recycling. 0% waste.
Peter Larsen Kaffe



GRUPPEARBEJDE VED BORDENE



Skab merværdi:
Nye muligheder udenfor din eksisterende 
forretningsmodel.

NUVÆRENDE FORRETNINGSMODEL

Ikke-udnyttet værdi:
Hvilke værdifulde tiltag kan igangsættes 
med afsæt i virksomhedens 
kernekompetencer eller udnyttes bedre?

Negativ effekt:
Hvor gør jeres forretning skade?

Positiv effekt:
Hvor har I en positiv indflydelse på 
samfund 
og miljø?

Ide
Ide

Ide
Ide

Ide
Ide

Ide
Ide

Ide
Ide

Ide
Ide



Workshop – agenda
• 15 min: Èn udvalgt virksomhed fortæller om sin virksomhed ia. bæredygbghed 

(Leverandører, materialer, processer, produk6on, arbejdsmiljø, salg, medarbejdere, transport, uddannelse, genanvendelse 
mv.).

• 15 min: Spørgsmål fra de andre deltagere. 

• 15 min: Idefasen – individuel øvelse i s^lhed. Hjælp virksomheden med ideer på post its i en 
brainstorm øvelse. 
• Kun en ide pr. post it. Ideerne kan spille ind i alle verdensmål og alle 4 områder (posi8v effekt, nega8v 

effekt, ikke udny<et værdi, merværdi) 

• 45 min.: Præsentabon og placering af ideer på poster. Alle gruppemedlemmer præsentere 
hver især en ide af gangen. 
• Gruppen bliver enige om placering af ideen på posteren - og stafe<en gives videre 8l næste mand i 

gruppen, som præsentere en af sine ideer. 
• Således fortsæ<es 8l alle ideer er præsenteret og placeret. Opstår der ideer undervejs skriver man dem 

ned og placerer på poster. 
• Diskuter ikke om en ide er realis8sk, men kun hvor den skal placeres. 



Præsentér i plenum:

• Hvilke verdensmål kom mest i  
fokus? 

• (nye) kommercielle 
fordele/muligheder?

OPSAMLING PÅ VALUE SCAN



OPSAMLING, HJEMMEARBEJDE OG NÆSTE SKRIDT



Anbefalinger til Value Scan:

1. Se på din egen virksomhed med kritiske og visionære øjne – og lyt til 
1. Medarbejdere
2. Kunder
3. Andre sektorer, der kan inspirere dig
4. Børn og unge, fremtidens kunder og arbejdstagere
5. Leverandører

2. Tænk udefra og ind
3. Tænk på tværs af værdikæden – indkøb, produktion, produkter, ydelser, facility
4. Tænk langsigtet og drøm stort.
5. Tag ja-hatten på. Value Scan er en brainstormnings-proces
6. Begynd ikke med at løse problemer eller forklare, hvorfor du gør som du gør.  
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7. Opsamlingsark: Verdensmål Value Scan
Verdensmål Delmål Indikator

Positiv effekt 
(Positive Impact)

Negativ effekt 
(Negative Impact)

Ikke-udnyttet værdi
Skab merværdi/

Ny forretningsmodel
Aktivitet Next Steps Ansvarlig Deadline

Samfund/miljø Forretning Samfund/miljø Forretning Samfund/miljø Forretning Samfund/miljø Forretning

1. Afskaf fattigdom

2. Stop sult

3. Sundhed og trivsel

4. Kvalitetsuddannelse

5. Ligestilling

6. Rent vand og sanitet

7. Bæredygtig energi

8. Anstændige jobs og økonomisk 
vækst

9. Industri, innovation og 
infrastruktur

10. Mindre ulighed

11. Bæredygtige byer og 
lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

13. Klimaindsats

14. Livet i havet

15. Livet på land

16. Fred, retfærdighed og stærke 
institutioner

17. Partnerskaber



1-1 MØDER



GRUPPEMØDER

Formål: at skabe et uformelt rum for inspiration, fælles 
udfordringer og løsninger. Brug hinanden. I er i samme båd. 

Opgave: Forbered en præsentation på 10-15 minutter, hvor I 
fortæller om status, udfordringer, løsninger mv. 

Gruppe 1: DATO: 10. MAJ, KL. 9 - 12

GRUPPE 2: DATO: 12. MAJ, KL. 13 - 16



Bootcamp 2
17. – 18. maj 2021



Temaer:  Væsentlighed og Vision

• Debrief på hjemmearbejde med Value Scan og gruppe-møder. 

• Væsentlighed – Materiality. Hvordan ser omverdenen på din virksomhed, og hvad betyder det 
for din forretning?

• Virksomhedscases og gruppearbejde på ”væsentligheds-analyse”

• Hvad vil din virksomhed stå for i 2030 og melde ud? Vision og bæredygtighed.

• Virksomhedscases

• Gruppeøvelse – Vision Statement.



Tak for i dag


