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Bæredygtighed bliver også business
Nyt projektet iværksat af Industriens Fond og FN’s nordiske kontor skal udnytte de 17 verdensmål til at
Af Christian
Eskelund

BÆREDYGTIGHED: FN’s 17
ambitiøse

og

konkrete

verdensmål sætter kursen
for en mere global bæredygtig udvikling. Det skaber samtidig nye vækstmuligheder for de danske
virksomheder, der er i
stand til at udvikle og producere bæredygtige løsninger.
Et nyt projekt, SDG Ac-

celerator, skal fremme industrivirksomheders strategiske transformation,
videreudvikling og mersalg af eksisterende bæredygtige løsninger rundt
om på kloden.
De 17 verdensmål, der
blev vedtaget i 2015 af
verdens ledere, udgør den

ambitiøse rettesnor, som
skal forpligtige samtlige
192 FN-medlemslande til
at arbejde for en bedre og
mere bæredygtig klode.
Desmi er en af de danske metalvirksomheder,
der er med i SDG Accelerator, som Industriens
Fond og FN’s nordiske

kontor står bag.
Et to-årigt forløb
SDG Accelerator er et toårigt forløb, hvor i alt 30
mindre og mellemstore
virksomheder deltager i
skræddersyede
forløb
med fokus på verdensmålene.

Når SDG Accelerator
projektet som det første
sted i verden lanceres i
Danmark skyldes det, at
danske virksomheder har
et stærkt image for at engagere sig i bæredygtighed. Danmark er desuden
internationalt kendt for
en udbredt og flad ledel-

17 veje til en
bedre verden

skabe nye vækstmuligheder for mindre og mellemstore danske metalvirksomheder
seskultur samt evne til at
samarbejde, indgå i partnerskaber og involvere interessenter. Det batter i
det store billede.
Samtidig vurderer FN,
at Danmark besidder en
række industrielle styrkepositioner: effektiv fødevareproduktion,
sund-

hedsteknologi samt affalds-, vand- og energiløsninger. Det er sektorer,
som der er stort potentiale
i, og derfor er FN’s valg af
foregangsland for acceleratorprojektet faldet på
Danmark.
Men hvordan bliver sådanne velmenende hen-

sigter til core business for
danske metalvirksomheder? Svaret kan være ved
at deltage i et forløb af
seks måneders varighed
får deltagerne inspiration
og sparring til innovation,
markedsudvidelse og anderledes værdikædesamarbejde.

Mobil spildevandsløsning skal ud til alle
BÆREDYGTIGHED: En af de

danske metalvirksomheder, der er med i projektet
SDG Accelerator er Vojens-virksomheden Envotherm, der siden sin
start i 2006 i dag er førende i teknologiske og ressourcebesparende løsninger til rensning og genbrug af farligt industrielt
spildevand.
Envotherm blev oprindeligt skabt på baggrund
af en teknologi, der skulle
separere gylle.
I dag arbejder Envotherm med teknologisk
og resurse-reducerende
løsninger for rensning og
genbrug af farligt spildevand inden for en bred vifte af industrier. Det handler om miljømæssig behandling af industrispildevand, som ellers skulle
behandles som kemikalieaffald. Genanvendelse af
vand med mindre energiforbrug, som virksomheden udtrykker sin filosofi
om bæredygtighed.
Håndtering af industrispildevand er et enormt
og grænseoverskridende
globalt problem, der kræver teknologiske løsninger. For at medvirke til en

- Vi betragter vores bæredygtighed i tre dimensioner, siger Envotherms administrerende direktør Vibeke Svendsen.
For at medvirke
til en mindskning af industrispildevand
rundt om på kloden ønsker Envotherm at udbrede en leasing-model for
virksomhedens
mobile rensningsanlæg. Foto: Envotherm
mindskning af industrispildevand rundt om på
kloden ønsker Envotherm
at udbrede en leasing-model for virksomhedens
mobile rensningsanlæg.
Det vil skabe en genvej til
markedet så den miljøvenlige anlæg hurtigere
kan udbredes – blandt an-

det til Sydkorea, Malaysia
og Singapore via leasingmodeller.
- Vi betragter vores bæredygtighed i tre dimensioner. For det første mindsker vi udledningen af
spildevand, for det andet
reducerer vi energiforbruget og for det tredje gen-

anvender vi materialerne.
Da 80 procent af vores
produkter er af rustfrit
stål indgår de i høj grad i
cirkulær økonomi. Ved at
kunne opgradere vores
produkter og sikre deres
genanvendelighed opnår
de en gennemsnitlig levetid på 20 år. Leasingmo-

dellerne gør, at kunder altid kan få den seneste version af vores udstyr. Modellen sikrer, at vores kunder ikke kommer til at
hænge på forældet teknologi, siger Envotherms administrerende direktør,
Vibeke Svendsen.
Bedre markedsadgang
Årsagen til, at Envortherm
deltager i SDG Accelerator, handler om at opnå
bedre international markedsadgang. Opdyrkning
af et nyt marked kan let
blive en bekostelig omgang især for en mindre
og mellemstor virksomhed (MMV) fra et lille land
som Danmark.
Derfor ligger der ifølge
Vibeke Svendsen en klar

beslutning bag: Det handler om at drage nytte af et
så stort netværk, som FN’s
udviklingsprogram UNDP
repræsenterer og om at
have de rette referencer
på plads.
- Man skal tænke på at
vores produkter ofte koster flere millioner kroner.
Skal en kunde træffe afgørelse om sådan en investering er det afgørende, at
virksomheden har et solidt beslutningsgrundlag
at bygge på. Troværdighed og tillid er nøglekomponenter og i den forbindelse er det afgørende at
have et globalt netværk at
trække på, siger Vibeke
Svendsen.
- Jeg vil opfordre andre
danske MMV virksomheder til at blive en del af
programmet. Indsatsen er
med til at styrke pibelinen
i forhold til markedsudvidelse og det fremmer virksomhedens image som
bæredygtig og globalt ansvarlig. Og sidst men ikke
mindst er det med til at give en internationaliseringsdimension, som er
vigtig i forhold til eksisterende kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, siger Vibeke Svendsen.

Få viden til at virke
VIDENSDELING: Der findes talrige tyk-
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ke rapporter og afhandlinger med viden, der sjældent når bredt ud til de
mennesker og virksomheder, der i
hverdagen kan høste gevinsterne af
rapporternes indhold.
Det er baggrunden for artikelserien
’Fra Viden til Værksted’, hvor Jern &
Maskinindustrien i samspil med Indu-

striens Fond her i avisen sætter fokus
på en række projekter og rapporter,
der er relevante for metal- og maskinindustrien.
Denne artikel tager udgangspunkt i
FN’s 17 verdensmål og projektet SDG
Accelerator, som er iværksat af Industriens Fond og FN’s nordiske kontor
til danske virksomheder, der gerne vil

følge de 17 verdensmål og skabe en
bedre og mere bæredygtig forretning.
Cand.scient.pol. Christian Eskelund
skriver artiklerne til Jern & Maskinindustrien. Han har i en årrække arbejdet som chefkonsulent og projektleder i Dansk Industri og havde ansvaret for brancheanalyser på det metalog maskinindustrielle område.

FN’s verdensmål er
ambitiøse og vidtløftige mål for hele
klodens udvikling,
men det kan også
blive til konkret forretning for den enkelte virksomhed.

Henrik Knudsen, CEO Desmi
Ro-Clean A/S,
sammen med
Desmi EnviRoClean, hvis formål er at reducere verdenshavenes forurening af plastik.
Foto: Desmi

Envotherm satser på globalt salg af teknologisk og resurse-reducerende løsninger til rensning af farligt spildevand
Af Christian Eskelund

Desmi satser på verdensmål 7 og 14
Konceptet Desmi EnviRo-Clean har til formål at reducere verdenshavenes forurening af plastik
Af Christian Eskelund

BÆREDYGTIGHED: Omfanget af

plastik og affald i verdenshave og
i floder er et enormt problem. Billeder af gigantiske flydende øer
på størrelse med Sjælland af
langsomt nedbrydeligt plastikaffald fylder hyppigt medierne, og
det er let at henfalde til apati
mens øerne af plastiksuppe bare
vokser: Hvad kan man stille op?
Den mere end 180 år gamle industrivirksomhed Desmi er kendt
for sine pumpeløsninger til Marine og Offshore industrien og er
gennem sit datterselskab Desmi
Ro-Clean førende i verden inden
for løsninger til bekæmpelse af
olieforurening på havene.
Hovedparten af havenes forurening stammer fra de 20 mest
forurenende floder. Vandvejene
er dermed hovedindfaldsvejen til
den globale plastbelastning. Blev
man bedre til at trække plastaffald ud af de mest forurenede floder ville det således komme havmiljøet til gode.
For Desmi går vejen til bære-
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Desmi har teknologien, kompetencerne og en
velfungerende international forretningsmodel,
der kan være med til at løfte denne store opgave
Henrik Knudsen, CEO Desmi Ro-Clean A/S

dygtighed og forretningsmæssig
vækst dermed via innovation og
tilpasning af allerede eksisterende teknologi.
En grønnere verden
Hos den danske producent af
pumpeløsninger og teknologi til
bekæmpelse af olieforurening ser
man nemlig afsætningsmuligheder i at gøre verden grønnere.
Derfor har Desmi udviklet og testet et nyt koncept, Desmi EnviRo-Clean, hvis formål netop er at
reducere verdenshavenes forurening af plastik.
- På grund af det enorme miljøproblem med udslip af plastaffald i vores hav, har virksomhederne en forpligtelse til at sikre,
at evnen til konstant at kunne levere løsninger på verdens udfor-

dringer. Det kræver kollektivt
globalt ansvar og et stærkt globalt
netværkssamarbejde, siger Henrik Knudsen, CEO Desmi RoClean A/S.
Det er ambitionen, at den eksisterende teknologi fra offshore
indarbejdes i det nyudviklede
Desmi EnviRo-Clean, så man
fremover lettere kan indsamle
plastik og affald fra floder.
Desmis nyudviklede udstyr er afprøvet og tilbydes nu kommercielt til områder, hvor problemet er
størst, specielt i Asien hvor flere
af de store floder er fyldt med affald.
- Bæredygtighed for os handler
om ”People, Planet & Profit”. Vi
anser det ikke for tungt eller besværligt at være med i forløbet.
For vores vedkommende fokuse-

rer vi især på FN’s verdensmål
nummer 7 og 14, der dels handler
om bæredygtig energi samt livet i
havet, siger Henrik Knudsen.
Nye forretningsmuligheder
Ambitionen bag projektet SDG
Accelerator, som Industriens
Fond og FN’s nordiske kontor står
bag, er at verdensmålene blandt
andet skal gøre verden grønnere
og øge folkesundheden samtidig
med, at denne globale transformation skaber nye forretningsmuligheder.
Hos Desmi ser man vandmiljøforbedringer, sundhed, ren energi og vækst som forbundne.
- Vi tager gerne et ansvar over
for at sikre en mere bæredygtig
verden. Desmi har teknologien,
kompetencerne og en velfungerende international forretningsmodel, der kan være med til at
løfte denne store opgave. Vi opfatter SDG Accelerator som en afgørende lanceringsplatform, der
bidrager til at skabe den fornødne bevidsthed og transformation,
siger Henrik Knudsen.

BÆREDYGTIGHED: Den 25.
september 2015 vedtog
verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en ambitiøs
udviklingsdagsorden.
Målene trådte i kraft den
1. januar 2016 og skal
frem til 2030 sætte klodens kurs mod en mere
bæredygtig udvikling for
både mennesker og planeten, vi bor på.
Verdensmålene udgør
17 konkrete mål og 169
delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre
god uddannelse og bedre
sundhed til alle, anstændige job og mere bæredygtig økonomisk vækst. De
fokuserer ligeledes på at
fremme fred og sikkerhed
og stærke institutioner, og
på at styrke internationale
partnerskaber.
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred,
sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver
en integreret indsats at
opnå holdbare udviklingsresultater, oplyser FN.
Fremskridt på 20 år
De nye verdensmål for
bæredygtig
udvikling,
Sustainable Development
Goals (SDG), bygger videre på de otte såkaldte
2015-mål,
Millennium
Development
Goals
(MDG), som havde deadline ved udgangen af
2015.
Og det giver tilsyneladende gevinst at opsætte
ambitiøse mål. Der er
nemlig opnået betydelige
fremskridt de sidste 20 år.
Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med
næsten 75 procent, ni ud
af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i
skole, og dobbelt så mange børn overlever deres
fem års fødselsdag. 45
procent færre kvinder dør
i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået
adgang til forbedret drikkevand, og millioner af
menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling
af smitsomme sygdomme.
De nye verdensmål vil
gælde for alle lande – både rige og fattige – men
tager højde for landenes
forskellige udgangspunkt.

