
  

 

 

 

 

Hedensted Erhverv stiller skarpt 

på FNs 17 Verdensmål 

Bæredygtighed bliver stadig vigtigere i konkurrencen om kun-

derne. Derfor vil en række eksperter på en konference 30. sep-

tember give lokale virksomheder inspiration til tænke verdens-

målene ind i deres drift og udvikling.  

”Vi kan ved at studere de lokale virksomheders hjemmesider se, at 

mange af dem faktisk arbejder med bæredygtige produkter og løsning-

er. Men vi kan også konstatere, at de i for ringe grad udnytter de for-

retnings- og afsætningsmuligheder, som en bæredygtig adfærd kan ka-

ste af sig. Og vi tror på, at bæredygtig adfærd er vinderadfærd.” 

Sådan begrunder Carsten Steffensen, erhvervschef i Hedensted Kom-

mune, at Hedensted Erhverv 30. september har samlet en række fø-

rende, danske eksperter, der over syv timer vil motivere lokale virk-

somhedsejere til at tænke FNs 17 verdensmål ind i deres markedsfø-

ring, drift og udvikling. 

Det handler ifølge erhvervschefen om at opbygge en tænkemåde, der 

gør bæredygtighed til en del af bundlinjen, som kan supplere den klas-

siske økonomiske. 

”En moderne virksomhed skal se sig selv som andet og mere end en 

producent af varer, der skal give sine aktionærer et afkast. De skal væ-

re med til at tage ansvar for klodens udvikling og i den sammenhæng 

se sig selv som en del af løsningen frem for en del af problemet. Bære-

dygtighed kan, hvis man som virksomhed tager udfordringen op, blive 

en stor konkurrencefordel,” tilføjer Carsten Steffensen. 

Blandt oplægsholderne er Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste 

Nyheder, Katja Meyer fra Eachthing og professor Steen Hildebrandt. 

Sidstnævnte har i år udgivet bogen ”Danmark og Verdensmålene – en 

ny dagsorden”, hvor han blandt andet skriver: 

”Business as usual er ikke længere en mulighed. Bæredygtighed skal 

komme først.” Og han tilføjer: ”Verdensmålenes realisering afhænger 

mere af dig og mig, end af FN.”  

Også lokale virksomhedsledere vil undervejs i konferencen give et ind-

blik i, hvordan de arbejder med FNs Verdensmål. 

Læs meget mere om programmet her:   

https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/309-

konference-fns-verdensmaal 

For mere information:  

Carsten Steffensen, erhvervschef Hedensted Kommune, tlf.: 4084 0426 
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