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Fødevare- og agroindustrien har stort kendskab til FNs verdensmål for
bæredygtig udvikling
-

Hver tredje virksomhed i fødevare- og agroindustrien har sat mål for en bæredygtig udvikling. Det
handler for virksomhederne især om mindre klimapåvirkning og øget ressourceoptimering.

-

Det er især manglende efterspørgsel, afgifter der forhindrer grøn omstilling og krav om store
investeringer der holder virksomhedernes bæredygtige udvikling tilbage.

-

80 pct. af de danske fødevare- og agroindustrielle virksomheder er bekendt med FN’s 17
verdensmål, hvoraf verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion prioriteres højest.

Hver tredje virksomheder har sat mål for bæredygtig udvikling
En rundspørge hos Landbrug & Fødevarers
virksomhedspanel viser, at en tredjedel af
virksomhederne i fødevare- og agroindustrien
har sat mål for en bæredygtig udvikling i dag.
Halvdelen af virksomhederne har ikke sat
deciderede mål for bæredygtig udvikling endnu.
Har I sat mål for bæredygtig udvikling i jeres
virksomhed?

For en tredjedel af virksomhederne handler en
bæredygtig udvikling om at reducere brug af
plastik. Der er også en tredjedel, der fokuserer
på bedre arbejdsvilkår for medarbejdere.
Hvad ville en bæredygtig udvikling handle om for din
virksomhed?
Ressourceoptimering
Mindre klimapåvirkning
Reducere brugen af plastik
Bedre arbejdsvilkår
At tjene flere penge

16%
33%

Investere i miljøteknologi
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke

Bedre dyrevelfærd
Natur/miljø i nærområdet
Andet
Ved ikke

51%

Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel, N=69.

Virksomheder ser potentiale i en bæredygtig
udvikling, og deres fokusområder spænder
bredt. Det er især mindre klimapåvirkning (en
reduktion
i
CO2
udledning)
og
ressourceoptimering, der er i fokus, når
virksomhederne i fødevare- og agroindustrien
ønsker en mere bæredygtig udvikling.
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Anm.: Virksomhederne har kunne afgive flere svar.
Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel, N=69.

Miljømæssig bæredygtighed er mest i fokus
hos virksomheder med bæredygtighedsmål
Tre ud af fire af de virksomheder som har
bæredygtighedsmål, har sat dem inden for
miljømæssig bæredygtighed såsom klima og
forurening.
Dermed
er
miljømæssig
bæredygtighed det mest udtalte indsatsområde.

Omkring halvdelen af virksomhederne melder
at have nedsat bæredygtighedsmål inden for
social bæredygtighed (bedre arbejdsvilkår,
medarbejdertiltag og bedre dyrevelfærd) samt
økonomisk bæredygtighed (omsætning og
sammenhængende økonomi).
Investeringer og afgifter forhindrer en mere
bæredygtig udvikling
Det er især manglende efterspørgsel og kravet
om store investeringer, der holder virksomhedernes bæredygtige udvikling tilbage.
Mere end hver femte virksomhed mener, at der
ikke er et marked for det. Ligeledes peger hver
femte virksomhed på, at afgifter der forhindrer
grøn omstilling, såsom elafgiften, er en
begrænsningsfaktor for den bæredygtige
udvikling blandt virksomhederne. 13 pct. af
virksomhederne synes at der mangler politisk
opbakning, bl.a. i form af støtteordninger til grøn
omstilling.

verdensmål for bæredygtig udvikling, hvoraf 35
pct. har et godt kendskab til verdensmålene.
Kun 15 pct. af virksomhederne melder, at de
intet kendskab har til FN’s verdensmål.
Det er i høj grad verdensmål nummer 12 om
ansvarligt
forbrug
og
produktion
virksomhederne arbejder med. Knap hver fjerde
virksomhed
melder,
at
verdensmålet
inkorporeres i deres virksomhed.
Derudover ses et stort fokus på verdensmål
nummer 3, 7, 8, 9 og 13, om henholdsvis
sundhed og trivsel, bæredygtig energi,
anstændige job og økonomisk vækst, industri,
innovation og infrastruktur samt klimaindsats.
Ligeledes er verdensmål nummer 4 om
kvalitetsuddannelse prioriteret, hvorom 12 pct.
af
de
fødevareog
agroindustrielle
virksomheder inkorporerer dette mål i deres
virksomhed.
Hvilke af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
arbejder I med i jeres virksomhed?

Hvad er efter din mening de vigtigste forhindringer
for at have mere bæredygtig udvikling i
virksomheden?
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Anm.: Virksomhederne har kunne afgive flere svar.
Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel, N=69.

Manglende rådgivning er den mindst udtalte
begrænsningsfaktor for den bæredygtige
udvikling i fødevare- og agroindustrien netop
nu.
FN’s verdensmål inkorporeres
bæredygtige udvikling
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Anm.: Virksomhederne her kunne afgive flere svar.
Kilde: Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel, N=69.

den

80 pct. af de danske fødevare- og
agroindustrielle virksomheder kender til FN’s
Landbrug & Fødevarer
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