
S
K

R
E

V
E

T
 A

F
 —

 J
O

H
A

N
N

E
 B

IR
N

Vi taler meget om bæredygtighed. Men hvad 

mener vi egentlig, når vi taler om, at en 

virksomhed er bæredygtig? Er det produktet, 

er det forretningsideen eller noget tredje? 

Og hvad betyder det for virksomhedernes 

måde at arbejde på, når begreber som 

bæredygtighed, klimaregnskab og FN’s 17 

verdensmål er på både den nationale og den 

internationale dagsorden?

Det bæredygtige  
fokus handler  

om mindre blær og 
mere business 
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Ovenstående er et spørgsmål, virksomheder som Plus 
Pack, Møllerup Brands og Peter Larsen Kaffe konstant 
forholder sig til og leder efter svar på. For det har stor 
betydning for, hvordan de driver deres forretning. 
”Kunderne efterspørger, at vi kan svare på, hvordan de 
produkter, de køber, forholder sig til verdensmålene. De 
vil vide, hvilken holdning deres leverandør har. Men også 
vores samarbejdspartnere lægger mærke til det. Jeg kan 
ikke forestille mig andet, end at der inden for overskue-
lig fremtid også kommer lovgivningsmæssige krav. Og så 
skal vi være klar,” lyder det fra Henrik Rendbøll, som er 
direktør hos hampeproducenten Møllerup Brands. 
Henrik Rendbøll er ikke i tvivl om, at bæredygtighed s-
agendaen er kommet for at blive, og at man som virksom-
hed må indstille sig på, at kravene blot bliver skærpede, 
og at interessen fra forbrugere såvel som samarbejdspart-
nere vokser. 
Peter Larsen Kaffe er en af de virksomheder, der ofte 
bliver fremhævet, når snakken falder på bæredygtighed. 
Her har den over 100 år gamle familieejede virksomhed 
positioneret sig som foregangsvirksomhed inden for 
branchen. Et vigtigt tiltag for virksomheden handler om 
uddannelse af de kaffefarmere, som Peter Larsen Kaffe 
samarbejder med. Blandt andet i Kenya med et projekt 
om uddannelse af kvinder med fokus på at kunne hånd-
tere klimaforandringer og dermed løfte udbyttet fra hvert 
kaffetræ. Et projekt, der både skaber værdi i lokalområ-
det og også for Peter Larsen Kaffe.  
Peter Larsen Kaffe har eksisteret siden 1902. Forretningen 
begyndte som detailforretning, men blev efter få år udvi-
det til at være grossist, og i 1972 startede Peter Larsen 
Kaffe sin egen kaffeimport og begyndte herefter at opkøbe 
mindre kafferisterier rundt omkring i Danmark. Siden da 
er virksomheden vokset støt og tæller i dag 65 ansatte 
i Danmark. Historien og de 100 år på bagen forpligter, 
hvilket bliver tydeligt, når man taler med udviklings- og 
kommunikationschef hos Peter Larsen Kaffe, Lars Aaen 
Thøgersen:

”Peter Larsen Kaffe har været her i over 100 år, og om 100 
år skal vi være her endnu. Vores fokus er derfor på, at vi 
skal lave et stabilt overskud hvert år.” 
For at det kan lykkes, må bæredygtighed og forretning  
gå hånd i hånd. Så selv om virksomheden altid har haft 
fokus på det bæredygtige, har det spillet tæt sammen 
med forretningsdelen med fokus på også at sikre en øko-
nomisk bæredygtig virksomhed. 

Nye partnerskaber
Virksomheden Plus Pack, der producerer emballage til 
mad og måltidsløsninger, har også formået at gøre sig  
bemærket inden for bæredygtighed, på trods af at de som 
emballageproducent befinder sig i en for tiden omstridt 
branche. Plus Pack har særligt fokus på de internationale 
forretninger, og hvordan virksomheden kan påvirke sine 
mange forskellige samarbejdspartnere.
”Når vi indgår partnerskaber med den globale værdi-
kæde, hvad er det så for krav, vi skal stille til leveran-
dørerne? Det er vi meget opmærksomme på, samtidig 
med at vi trækker tråde ned i driften og de beslutninger, 
der bliver truffet hver eneste dag,” forklarer direktør for 
forretningsudvikling hos Plus Pack, Camilla Haustrup 
Hermansen, som desuden peger på, hvordan udviklingen 
betyder nye måder at arbejde sammen på:
”Samarbejdet med dem omkring os har ændret sig. Vi 
er nødt til at rammesætte strategiske samarbejder i et 
længere tidsperspektiv og se fem eller ti år frem i stedet 
for blot ét år. Og så stiller vi spørgsmålet til vores samar-
bejdspartnere – om de ser den her rejse som nødvendig, 
og om de vil med? Og det vil de fleste. Det har blandt 
andet betydet, at vi oplever, at vores samarbejder er ble-
vet mere strategiske, mere ambitiøse og mindre transak-
tionsagtige, når vi på den måde ser på et fælles tredje, 
nemlig reelt bæredygtige løsninger.”
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Fra tanke til meningsfuld handling
Det er dog ikke nok blot at have bæredygtighed som et 
strategisk fokusområde. Der skal også sættes konkrete  
handlinger i gang. Det er derfor afgørende, hvordan  
virksomhederne er i stand til at omsætte ord til handling 
– og ikke mindst prioritere, hvad de skal igangsætte. 
Hos hampeproducenten Møllerup Brands er der ikke  
meget slinger, når man spørger direktør Henrik Rendbøll, 
hvordan de prioriterer deres indsatser:
”Når vi skal finde ud af, hvad der giver mening at gøre, 
går vi igennem værdistrømmene og kigger efter, hvor der 
er en stor koncentration af noget, vi ikke har anvendelse 
for. Nummer et var vores hampemel, som nu er i flere  
supermarkedskæder. Indsats nummer to er de skaller, der  
er tilbage, når vi har afskallet frøene. Ti tons afskallede 
frø genererer tyve tons skaller, og vi står derfor med et  
voksende lager af skaller. Efter skallerne skal vi se på vores 
proteinpulver eller bundfaldet fra olieproduktionen.”
Bæredygtighed og at sætte et positivt aftryk er altså også 
afgørende for Møllerup Brands, der siden 2015 har pro-
duceret hamp på Djursland, og det er nemt, da hamp i sig 
selv er et superbæredygtigt produkt.
”I Danmark vandes og sprøjtes hamp ikke. Hverken den 
konventionelle eller den økologiske. Hamp vokser så  
hurtigt, at det med dets tætte bladmasse kvæler ukrud-
tet. Via bladene optager hamp store mængder CO2 –  
visse sorter helt op til 22 tons pr. hektar, hvilket er  
pænt meget. Rødderne renser jorden og giver masser af 
næring tilbage fra solen, og mange steder i verden bruges 
hamp derfor til at rense forurenede områder,” forklarer 
Henrik Rendbøll. 

Plus Pack er ligesom Peter Larsen Kaffe en over 100 år 
gammel familieejet virksomhed. 
”Virksomheden blev etableret i 1914 af min oldefar med 
mottoet: ’Man skal gøre noget’. Det er blevet en del af 
vores dna og er defineret i vores forretningsstrategi,” for-
tæller Camilla Haustrup Hermansen, der sammen med 
sin bror er fjerde generation i virksomheden. Bæredygtig-
hed og innovation er vigtige nøgleord og har altid været 
en del af Plus Packs kerne. 
”Vi har overtaget ledelsen med bæredygtighed som ryg-
rad og er gået til opgaven ved at undersøge, hvad der 
ligger i at genbesøge virksomhedens værdier,” supplerer 
Camilla Haustrup Hermansen.
Det er altså ikke nyt for Plus Pack at arbejde ud fra sund 
fornuft og at ville gøre tingene ordentligt. Blandt andet  
fordi det er med til at skabe en plads i verden, når man 
er tydelig i forhold til sine værdier, og hvordan man  
som virksomhed skiller sig ud og gør en forskel, mener 
Camilla Haustrup Hermansen:
”Hvad er vores berettigelse? Vi skal gøre noget og gøre 
noget bedre, end hvis vi ikke havde været der. Det hand-
ler om at skabe positive forskelle for omverdenen.” 
Plus Pack har som Peter Larsen Kaffe også intentioner 
om at være på markedet mange år frem, og derfor spiller 
økonomien naturligvis også en væsentlig rolle. 
”I 2016 gik vi ind i et forløb med fokus på, hvordan vi  
kan sikre bæredygtig fremgang i forretningen. Så selv om 
der er en risiko ved at gå offensivt ind i bæredygtigheds-
agendaen, så var der bestemt også en risiko, hvis vi ikke 
gjorde noget. Derfor går vi efter muligheden for at sætte 
et positivt aftryk,” forklarer Camilla Haustrup Hermansen.
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Møllerup Brands

Udover at være bæredygtig er hampen også interessant 
ved at være en plante med mange anvendelsesmuligheder. 
Af den grund er Henrik Rendbøll konstant på udkig efter 
nye og mere optimale måder at udnytte hampeplanten på, 
så intet går til spilde. Både fordi det er det mest bæredyg-
tige, men bestemt også fordi det er en god forretning og 
har betydning for virksomhedens konkurrenceevne. 
”Min kæphest er, at hele hampefrøet skal bringe værdi  
– ligesom hele planten for en landmand, fordi det der-
ved bliver muligt at konkurrere med de kinesiske og 
østeuropæiske producenter,” fortæller direktøren hos 
Møllerup Brands. 
Det handler om hele tiden at få så meget værdi ud af  
produktet som muligt. Det kan både være i forhold til at 
få værdi ud af noget, der i udgangspunktet ikke har en 
værdi, men det kan også handle om at få en højere værdi 
ud af produktet. 

”I andre lande bruger de skaldelene til dyrefoder. Men vi 
bruger dem i rugsnacks og knækbrød, og derved får skal-
lerne en højere værdi,” fortæller Henrik Rendbøll.
Mel er et andet eksempel på et produkt, som Møllerup 
Brands arbejder med at øge værdien af. ”Mel er et rest-
produkt – eller sidestrømsprodukt, som jeg kalder det, 
fra olieproduktionen. Jeg kan nemt sælge al den olie, vi 
producerer, men for at det hænger sammen, skal jeg også 
af med melet,” forklarer Henrik Rendbøll, som tilføjer, 
at hamp er ikke bare frø og skaller. Planten har også en 
stængel, som naturligvis heller ikke skal gå til spilde:
”Hampestænglerne håndteres i vores søsterselskab, hvor 
de bliver lavet til måtter. De måtter kan så igen laves til 
stole, serveringsbakker og meget andet.”
Hos Peter Larsen Kaffe har de også kig på, hvordan de kan 
øge værdien af deres produkt.
”Alle dele af kaffeplanten anvendes i dag i en eller anden 
form hos kaffebønderne. Frugtkødet til foder, gødning 
med mere, og grene og blade strøs på jorden og bidra-
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ger til skygge for planternes rødder eller anvendes til 
dyrefoder. Men vi ved, at disse elementer besidder stor 
ernæringsværdi i form af for eksempel antioxidanter, og 
disse forventer vi at kunne udtrække endnu større værdi 
af, end den nuværende anvendelse skaber grobund for. 
Det kan blive til en ny indtægtskilde i nærområderne, og 
samtidig redefinerer vi vores kerneprodukt fra bønne til 
biomasse og skaber dermed grundlaget for en ny forret-
ning,” fortæller Lars Aaen Thøgersen.

Forskere retter blikket mod bæredygtighed
Det er ikke kun virksomhederne, der har interesse for, 
hvordan bæredygtighed og forretning går hånd og i hånd. 
Også flere forskere har øje for feltet og har kastet sig over, 
hvordan virksomheder arbejder med bæredygtighed og 
forretningsskabelse. En af disse forskere er Kristin B. 
Munksgaard, som er professor mso på Syddansk Univer-
sitet og ph.d. i Innovation og B2B marketing. 
”Forskningen ser på, hvordan virksomhederne flytter sig 
og formår at implementere bæredygtighed og dermed 
gøre det til et sprog i deres virksomhed,” fortæller Kristin 
B. Munksgaard.
Plus Pack er en af de virksomheder, som Kristin B. 
Munksgaard har arbejdet med, og som på rigtig mange  
måder er karakteristisk for, hvad hun oplever hos de  
bæredygtige virksomheder.
”Vi ser en enorm ydmyghed i flere af virksomhederne i 
forhold til bæredygtighed. For eksempel hos Plus Pack, 
da de tager bæredygtighed lige så alvorligt som alt andet i 
deres virksomhed,” siger Kristin B. Munksgaard. 
Tidligere har begrebet bæredygtighed i høj grad været 
hægtet op på definitionen, som er formuleret i Brundt-
land-rapporten fra 1987: ’En bæredygtig udvikling er  
en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden  
at bringe fremtidige generationers muligheder for at  
opfylde deres behov i fare’. Op igennem nullerne kom  
begrebet ’den tredobbelte bundlinje’ til, som sætter  
fokus på både økonomisk indtjening, miljømæssig bære-
dygtighed og social retfærdighed. Det er ikke længere nok  
for virksomhederne at være omkostningseffektive og  
tjene penge. Det skal også ske på en måde, som tager  
hensyn til forbrug af ressourcer samt medarbejdernes 
trivsel og sociale rettigheder.

Den økonomiske bundlinje har dog altid vejet tungt, og 
uden en bæredygtig forretningsmodel er man ikke leve-
dygtig som virksomhed. Men måske vi på sigt kommer til 
at tale om økonomi og bæredygtighed som én og samme 
bundlinje fremfor som forskellige bundlinjer. Det mener 
i hvert fald Kristin B. Munksgaard: 
”Der er en anden type bundlinje på vej, hvor den bære-
dygtige dagsorden også tæller. Men i stedet for at det er 
to bundlinjer, er det én samlet bundlinje, der rummer 
både bæredygtighed og profit.” 
Det har Camilla Haustrup Hermansen også set:
”Måden, vi tænker vækst og værdier, er nødt til at ændre 
sig. Der ligger et potentiale i at yde en positiv forskel. Det 
skal kobles op på forretningen, og det skal være motoren. 
Vi oplever, at der er energi i at tænke det som muligheder,  
og så ser vi det i øvrigt også som en bunden opgave.”  
For at det skal lykkes at gøre bæredygtighed til en inte-
greret del af forretningen, er det afgørende, at beslut-
ningen er forankret hos ledelsen, understreger Kristin B. 
Munksgaard og peger på Plus Pack som et godt eksempel, 
hvilket Camilla Haustrup Hermansen understøtter:
”Vi har en meget disciplineret tilgang. Vi arbejder lige 
så seriøst og ambitiøst med bæredygtighed som med al 
anden forretningsudvikling – og det kræver, at det er for-
ankret både hos ledelsen, i bestyrelsen og i hverdagen.”  
Hos Peter Larsen Kaffe er det en grundværdi, at forret-
ningen bliver drevet som én stor familie med udgangs-
punkt i en stribe rodfæstede værdier, der handler om at 
passe godt på både mennesker og natur. Og familien fin-
des ikke kun inden for murerne i Viborg, hvor virksom-
heden er placeret. Den strækker sig også til samfundet 
omkring dem. Både lokalsamfundet i Viborg, men også 
nationalt og ikke mindst i forholdet til de internatio-
nale samarbejdspartnere, fortæller Lars Aaen Thøgersen.  
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virksomheder og organisationer i stand til at arbejde mod 
fælles mål, ligesom de også rummer et kæmpe forret-
ningspotentiale. 
”Verdensmålene har givet os et helt nyt virksomhedslag, 
og vi ser verdensmålene som en ny form for spilleplade. 
Du kan gøre alt det, du gør i dag, og så lægge et helt nyt 
lag ovenpå.” 
Sådan beskriver Lars Aaen Thøgersen, hvordan Peter 
Larsen Kaffe bruger verdensmålene. Konkret har de i 
virksomheden udvalgt en række af de 17 verdensmål, 
som de fokuserer på. Også Møllerup Brands har brugt 
verdensmålene som afsæt for at videreudvikle deres 
forretning, hvor verdensmålene blandt andet har givet 
dem en platform til at kommunikere om bæredygtighed.  
”Det betyder mere og mere at tale om klima og verdens-
mål, og her er verdensmålene gode, fordi de giver en 
fælles referenceramme og en fælles forståelse for, hvad 
man taler om i forhold til bæredygtighed. Ved at bruge 
verdensmålene kan vi referere til noget, der allerede er 
defineret,” fortæller Henrik Rendbøll. 
Hvor både Møllerup Brands og Peter Larsen Kaffe har 
udvalgt flere verdensmål, som de arbejder med, har Plus 
Pack grebet det anderledes an og valgt at fokusere på ét 
enkelt verdensmål.
”Vi kigger på verdensmål nummer 12 om ansvarlig pro-
duktion og forbrug. Vi har altid haft fokus på at have en 
ansvarlig produktion, men det med også at arbejde med 
ansvarligt forbrug er nyt for os. For eksempel i forhold til, 
hvad det er for en rolle, vi kan tage i forhold til at guide 
til et mere ansvarligt forbrug. Vi har taget fat i en ræk-
ke af delmålene under mål 12 og arbejder konkret for at  
minimere CO2-udledningen, nedbringe madspild, øge 
den cirkulære økonomi samt for at engagere og inspirere 
alle omkring os,” forklarer Camilla Haustrup Hermansen.  
Verdensmålene giver desuden virksomhederne et fælles 
sprog, som kan bruges i både den interne og eksterne 
kommunikation, men som også er vigtig i forhold til 
samarbejder.

Allerede i 90’erne begyndte Peter Larsen Kaffe sit sam-
arbejde med Max Harvelaar, som i dag hedder Fairtrade. 
”Det var ikke almindeligt på det tidspunkt og den  
da værende direktør, Kaj Bertelsen, blev ofte grinet ud af 
mødelokalerne. Det er heldigvis helt anderledes i dag, 
hvor vi arbejder på, at vi i 2021 er 100 procent tredje-
partscertificeret mod 70 procent i dag. Certificeringerne  
er vigtige for os, da de kommer mange til gode. Så vi  
holder ved, selv om det er et langt sejt træk,” fortæller 
Lars Aaen Thøgersen.
I det hele taget handler bæredygtighed om at tage det 
lange seje træk. For det er ofte her, at man for alvor kan 
gøre en forskel. Det kræver, at bæredygtigheden er rod-
fæstet helt ind i virksomhedens kerneværdier og bliver 
udlevet i hverdagens mange beslutninger. 

FN’s verdensmål som driver for udvikling
Både Plus Pack, Peter Larsen Kaffe og Møllerup Brands 
nævner alle FN’s 17 verdensmål som en ny ramme for 
udvikling og innovation. FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regerings-
ledere i 2015 og markerer en ny og ambitiøs udviklings-
dagsorden, der frem mod 2030 skal sikre, at vi sætter 
kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både men-
nesker og planeten. 
Konkret handler det for virksomheder om at være med 
til at skabe en bedre verden og samtidig drive en sund 
forretning. Vedtagelsen af verdensmålene markerer også 
skiftet til at se arbejdet med bæredygtig udvikling som en 
forretningsmulighed knyttet til kerneforretningen. Det 
vil sige, at der er fokus på, hvordan ens produkter eller 
services er med til at opfylde de forskellige verdensmål 
og løse nogle af verdens store udfordringer. Verdens-
målene er dog ikke kun en ramme. De er også katalysa-
tor for at tale om bæredygtighed på en måde, der sætter 
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”Verdensmålene har hjulpet med at gøre det super kon-
kret – også i forhold til vores samarbejdspartnere. Ved at 
holde fast i verdensmålene har vi en ramme for partner-
skaber i den eksisterende værdikæde,” fortæller Camilla 
Haustrup Hermansen. 

Bæredygtighed sætter nye standarder
Der er ingen tvivl om, at begrebet bæredygtighed er  
kommet for at blive, og at virksomhederne fortsætter  
jagten på, hvordan de kan fortsætte og styrke den bære-
dygtige udvikling – og at det kræver vilje og vedholden-
hed og ikke mindst konstant fokus på, hvordan den  
strategiske linje bliver omsat i konkrete tiltag. 
Hos Peter Larsen Kaffe har deres vedvarende indsats  
båret frugt og også været med til at præge branchen. Og 
det forpligter. 
”Vi skal være frontløber på den bæredygtige omstilling 
og dermed være med til at trække hele kaffebranchen i 
en mere bæredygtig retning. Vi er med til at sætte stan-
darder for branchen,” forklarer Lars Aaen Thøgersen.  

Og så skal virksomheden være gearet til det og finde sin 
egen vej i forhold til, hvordan de forskellige bæredygtige 
bundlinjer hænger sammen. For Peter Larsen Kaffe har 
det ikke altid været nemt.
”Der har været en lang periode i virksomheden, hvor det 
at tjene penge ikke var noget, vi talte om. Men sådan har 
vi det ikke i dag. Vi skal tjene penge. Jo mere vi tjener, des 
mere godt kan vi gøre,” fortæller Lars Aaen Thøgersen. 
Også hos Plus Pack er der ingen tvivl om, at bæredygtighed 
er vejen frem. 
”Vi agter at være her mange år frem. Der er et risiko-
element i bæredygtighedsagendaen, men også et enormt 
innovationspotentiale, og det skal vi udnytte – også selv 
om det er svært. I stedet for at spørge, hvad nu hvis vi  
ikke kan, er vi nu blevet gode til at spørge, hvad nu hvis vi 
kunne,” afslutter Camilla Haustrup Hermansen.

Møllerup Brands
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