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SDG 14: Livet i havet

Delmål 14.1: Inden 2025 
skal alle former for hav-
forurening forhindres og 
væsentligt reduceres, især 
forurening forårsaget af 
landbaserede aktiviteter, 
herunder havaffald og 
forurening med næringsstoffer.

”Genbrugsplast har fuldstændig 
vendt vores forretning på hovedet”

For bare få år siden producerede Pack Tech udelukkende emballage af 
ny plast. I dag er mere end 30 pct. af forretningen bygget op omkring 

’Ocean Waste Plastic’ indsamlet af lokale fiskere i Indonesien. 

Det var helt tilbage i 1946, at Pack Tech blev stiftet som et lille familieejet selskab, der i 
dag er en global spiller inden for plastindustrien. I mange år blev plast regnet som det 
nye vidundermiddel, og produktionsvolumen steg og steg. Men for fem år siden skete 
der noget, der vendte det hele på hovedet. Det fortæller Pack Techs CMO, Mette  
Højsager Damgaard:
 ”Selv om vi altid har været stolte af at levere produkter af høj kvalitet, har vi dog også 
måttet sande, at vi ikke længere kan lukke øjnene for de enorme mængder plast, der 
flyder rundt i verdenshavene. For fem år siden tog vores ledergruppe derfor en afgø-
rende beslutning, nemlig at producere plastprodukter af Ocean Waste Plastic. Det blev 
startskuddet til en helt ny æra i virksomhedens historie.”
 Med produktion i Kina var det oplagt for Pack Tech at finde bæredygtige løsninger, der 
tilgodeså de hårdest ramte nærmiljøer i Østen. Valget faldt derfor på Indonesien, hvor 
man i mange år har kæmpet en hård kamp mod stigende mængder affald.
 ”I Indonesien er affaldsproblemerne så store og uoverstigelige, at der klart er brug 
for, at de internationale virksomheder bidrager til at rydde op. Måden vi gør det på, er 
at hyre lokale fiskere til at samle plastikken op. Samtidig skruer vi kontrakterne sammen, 
så fiskerne stadig kan fange fisk og muslinger ved siden af oprydningsarbejdet. På den 
måde hjælper vi både naturen tilbage i balance, vi hjælper lokalsamfundene ved at tilføre 

SDG Accelerator for SMV’er er et innovationsprogram for små og mellemstore industri- 
virksomheder skabt af UNDP med støtte fra Industriens Fond. Programmet har  
fokus på at udvikle og accelerere forretningsløsninger, der adresserer Verdensmålene.  
Programmet implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte.



en ekstra indkomstkilde, og vi hjælper fiskeriet som industri, da man også her er enormt 
udfordret af de store mængder plast,” fortæller Mette Højsager Damgaard.
 Faktisk er projektet i Indonesien blevet en så stor succes, at det har vendt hele virk-
somhedens værdikæde på hovedet, fortæller Mette Højsager Damgaard:
 ”Vi må nok erkende, at vi slet ikke havde forudset, hvor gennemgribende en transfor-
mation vi var i gang med som virksomhed. For bare få år siden producerede vi udeluk-
kende virgin plastic. I dag er flere end 50 pct. af de tilbud, vi sender ud til kunder baseret 
på Ocean Waste Plastic fra fiskerne i Indonesien. Samtidig har vi fået ordrer fra nogle af 
de store internationale beauty brands, herunder hårplejefirmaet Kevin Murphy. Det har 
åbnet dørene op til et helt nyt kundesegment, der ligesom os brænder for miljøbeskyttel-
se og bæredygtighed.” 
 Ifølge Mette Højsager Damgaard er næste skridt for Pack Tech at få Ocean Waste 
Plastic endnu bredere ud, da der er en kraftig efterspørgsel efter bæredygtig emballage:
 ”Gennem SDG Accelerator-programmet har vi haft som ambition at udvide vores 
forretning mod nye brancher og har udviklet en metode til at forstå, hvor vores løsning 
har det største potentiale. Eksempelvis er helsekostbranchen et oplagt valg, idet helse-

virksomhederne konstant er på udkig efter nye emballageformer for at tilfredsstille de 
stigende krav fra miljøbevidste forbrugere. Her ved vi, at vi kan bidrage med bæredygti-
ge løsninger, der kan erstatte nyproduceret plast.”
 Vejen fra idé til færdigt produkt er dog lang, erkender Mette Højsager Damgaard, for 
selvom Pack Tech er kommet rigtig langt rent godkendelsesmæssigt med Ocean Waste 
Plastic, er denne type plastik stadig ikke godkendt til kontakt med fødevarer: 
”Selv om helsekost ikke er en decideret fødevare, er det stadig et produkt, som skal 
indtages af mennesker, og som derfor skal pakkes i emballage egnet dertil. Problemet 
er bare, at der endnu ikke findes standarder for lige netop genbrugsplast. Det er faktisk 
noget, vi selv skal skabe i samarbejde med myndighederne på tværs af det europæiske 
samarbejde. Det arbejde har vi nu sat i gang.”
 Selv om der fortsat er mange ukendte variable, er Mette Højsager Damgaard  
optimistisk på sin virksomheds vegne:
 ”Hos Pack Tech har bæredygtighed ganske enkelt givet os et helt nyt fokus og en 
fornyet tro på, at vi kan bidrage til at forbedre både levevilkår og miljøet i de lande, der 
er hårdest presset. Det er en fantastisk rejse at være på, og vi nyder hvert sekund. Vi ved 
jo godt, at vi alle hver især trækker på verdens ressourcer. Der findes intet bedre end at 
give noget igen.”

FAKTA OM PACK TECH

• Grundlagt i 1946.
• Leverandør af emballageløsninger til 

bl.a. pharma-industrien og skønheds-
branchen.

• Produktionen foregår primært i Kina.
• Hovedkontor i Herlev.
• Ca. 70 medarbejdere.

SÅDAN BIDRAGER PACK TECH  
TIL VERDENSMÅLENE

• Pack Tech bruger lokale fiskere i Indo-
nesien til at indsamle plastikaffald, der 
efterfølgende bruges i virksomhedens 
plastprodukter.

• Ocean Waste Plastic står i dag for 
mere end 30 pct. af virksomhedens 
omsætning.

I Pack Tech ønskede vi gennem længere 
tid at implementere en mere grøn profil. 
Ved at være med i SDG Accelerator- 
programmet fik vi sparring til at skabe 
en rød tråd i denne implementering, og 
vi fik sparring til at se på flere og andre 
muligheder for at nå endnu længere end 
den oprindelige målsætning. SDG  
Accelerator-programmet vil for mange 
virksomheder således være en god ind-
gangsvinkel til en mere grøn profil.
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