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Danmarks unikke grønne selling points
Danmark udmærker sig på mange måder ved at være et ”grønt land” på mange forskellige områder, hvor
Danmark har stor ekspertise i forskellige løsninger og teknologier. Dem skal vi fortsat styrke og udvikle, så vi
kan bidrage til den grønne omstilling.
Desuden kan vi med fordel slå på Danmarks grønne position, når vi arbejder for at tiltrække internationale
sportsevents til Danmark samt vise vores løsninger frem til verden i forbindelse med, at vi afvikler
internationale sportsevents i Danmark.
At vi er langt i Danmark, er dog ikke ensbetydende med, at vi er i mål. Således har vi stadig store
udfordringer med især vores høje forbrug og den til stadighed høje CO2-udledning. Ved at anvende, vise og
kommunikere grønne løsninger i forbindelse med events, kan vi som eventland være med til at skubbe til
den grønne udvikling.
Bæredygtighedsbureauet Worldperfect har i januar 2021 udarbejdet følgende oversigt over Danmarks
unikke grønne selling points, som man kan tage udgangspunkt i i forbindelse med eventarbejdet. De grønne
selling points knytter sig til: Vind - Affald – Vand – Økologi - Transport.
Til de enkelte områder er knyttet en række af FN’s verdensmål for at skabe en fælles international
reference/forståelsesramme.
Definitionerne af verdensmålene er hentet her:
https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer

Vind

Danmark er blandt de førende i verden, når det gælder anvendelse af vindenergi og udvikling, produktion
og opstilling af vindmøller.
Fakta /eksempler:
●

Danmark har med næsten 50% vindenergi i stikkontakterne den største andel af vindenergi i
elforsyningen, samtidig med at forsyningssikkerheden er blandt den højeste i verden.
Den grønne, billige energi og pålidelige strøm har gjort, at store tech-giganter som Apple, Google,
Facebook og Amazon opfører datacentre i Danmark. (Kilde: Klimaguiden, Politiken, 2019)

●

Eksporten af vindmøller og teknologi til vindenergi udgør et væsentligt bidrag til den danske
økonomi.
Verdensmål:
Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

1

Worldperfect
Januar 2021

Affald

Danskerne er gode til at sortere affald og der er løbende fokus på nye genanvendelsesmuligheder med
henblik på at mindste mængden af affald.
Danmark er kendt for renheden i vores natur, ved stranden og i vores byer, fx parker og offentlige steder.
Fakta / eksempler:
●

Målet er, at 50% af alt affald fra danske husholdninger i 2022 skal genanvendes.

●

Der er forbud mod deponering af affald, som er egnet til forbrænding eller genanvendelse, hvilket
betyder at mindre end 5% af alt affaldet i Danmark deponeres.

●

Danmark har strenge reguleringer for håndtering af farligt affald.

●

Dansk Retursystem: Ni ud af ti flasker og dåser med pant kommer retur hos Dansk Retursystem,
hvilket er en af verdens højeste retur-procenter. I 2019 blev mere end 1,4 milliarder flasker og
dåser genanvendt. Det har sparet klimaet for mere end 150.000 tons CO2. Retursystemet hjælper
også med at holde havet fri for plastikflasker. Den højeste rate af retur kommer fra plastikflasker,
hvor 94% bliver returneret og genbrugt.

●

Bornholm har som mål at undgå alt forbrænding af affald i 2032. Affaldet skal behandles som
ressourcer og indgå i en cirkulær økonomi.

●

NorthSide-festivalen har et verdensførende affaldssetup med en genanvendelse på 87% af deres
affald (2019).
Verdensmål:
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdenshave og deres ressourcer
Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe
ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Vand
Danmark er kendt for sit rene drikkevand og god spildevandshåndtering.
Fakta /eksempler:
●

Danmark har en høj standard af rent drikkevand, hvilket gør det muligt at minimere brugen af vand
på flaske, hvilket igen betyder mindre transport af flasker, mindre brug af plast og mindre affald.

●

I Danmark har vi mindsket forbruget af grundvand ved bl.a. at have fokus på lækager i
vandledninger og vandboringer og opmærksomhed på vandforbruget i private husholdninger ved
hjælp af skatter og afgifter på vand og spildevand.

●

Danmark eksporterer spildevandsløsninger.

●

Globalt bliver mindre end 20% af spildevandet opsamlet og renset, inden det bliver ledt ud i
naturen. I Danmark bliver 95% af alt spildevand renset.
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Verdensmål:
Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt
Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdenshave og deres ressourcer
Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe
ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Økologi
Danmark er det land i verden, hvor økologi er mest udbredt. Desuden er der stort fokus på brug af
bæredygtige råvarer, bekæmpelse af madspild og bæredygtige løsning til servering af mad og drikke.
Fakta / eksempler:
●

Økologi udgør godt 13 % procent af det samlede fødevaresalg i Danmark.
Kilde: https://okologi.dk/viden-om-oekologi/forbrug-og-

afsaetning/#:~:text=Alene%20i%202020%20udgjorde%20andelen,kr.

●

Øget fokus på bæredygtig mad, herunder nordiske og årstidsbestemte råvarer.

●

Danmark har markeret sig som foregangsland i bekæmpelsen af madspild.

●

Der udvikles løbende mere bæredygtige produkter i forbindelse med servering af mad og drikke
(service og emballage, papirvarer m.v.)
Verdensmål:
Mål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt
landbrug

Transport
Danmark er kendt for en stærk cykelkultur, god offentlig transport/infrastruktur og ren luft.
●

I Danmark er der særligt gode cykelforhold og en lang tradition for at cykle.

●

De mange cykelstier gør det relativt trygt at cykle i Danmark. Cyklen anvendes ofte som
transportmiddel mellem forskellige lokationer.

●

Udover et stort netværk af cykelstier findes der i Danmark et unikt netværk af cykelruter på 3.500
km, som består af 11 nationale cykelruter på tværs af landet.

●

Velfungerende offentlige transport i de større byer.

●

Luftkvaliteten i Danmark er bedre end i mange andre lande, bl.a. på grund af brugen af offentlige
transportmidler og cykler i stedet for private biler.
Verdensmål
Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
Mål 9: Byg robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte
innovation
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