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DIEHs vision er at skabe mere ansvarlige globale værdikæder og 
dermed bidrage til opnåelsen af verdensmålene.

DIEHs mission er at bringe parter sammen i tillidsfuld dialog og 
samarbejde – og skabe positiv forandring gennem vidensdeling, indsigt 
og fælles løsninger.

Vision og Mission
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Sådan arbejder DIEH

Workshops, seminarer og dialogmøder

Mødested og netværk for erfaringsudveksling gennem

netværksgrupper og arbejdsgrupper

Værktøjer og træning

Projekter, branchesamarbejder og

partnerskaber

Publikationer og viden



Guide til indkøb og verdensmål
2. maj 2019
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Nyt inspirationskatalog – Orden i eget hus
2. maj 2019
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 Tips til en bæredygtig hverdag ift. bl.a.:

 Transport

 Afholdelse af konferencer

 Fødevarer

 Byggeri

 Kontorinventar



Grøn transport i værdikæden

Pjecen er målrettet indkøbere af transport i virksomheder, organisationer og 
offentlige instanser, som ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan 
sikre en grønnere transport i værdikæden. Pjecen har til formål at hjælpe 
indkøbere af varer og tjenesteydelser med at fremme miljø- og klimahensyn i 
transportleddet af værdikæden.

Pjecen er et resultat af arbejdet i temagruppen Grøn transport i værdikæden
under Forum for Bæredygtige Indkøb. Temagruppen mødtes tre gange i efteråret 
2020, og blandt deltagerne var indkøbere, transportudbydere og eksperter –
samlet set mere end 60 forskellige repræsentanter fra virksomheder, 
organisationer og offentlige instanser.

Pjecen lanceres til Forum og POGI’s årskonference d. 5. november. 

Pjece med inspiration og gode råd til indkøbere



Program

13.00 - 13.15 Velkommen 
v. DIEH og NBE

13.15 - 13.40 En introduktion til verdensmålene og indkøb – præsentation af pjecen ”Indkøb og verdensmål” 
v. DIEH

13.40 - 14.15 Cases til inspiration
Case: Aalborg kommune – sådan arbejder vi med verdensmål og indkøb 
Case: Aalborg Kongres & Kultur Center – indkøb hos DK’s første eventsted med DNV GL’s 

verdensmålscertificering

14.15 - 14.45 Workshop i chatrooms

14.45 - 15.00 Tak for i dag


