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Handlingsplan for bæredygtighed i Svendborg 
Kommune 

 
 

Introduktion til handlingsplanen 
Denne handlingsplan skal sikre, at den bæredygtige udvikling sættes i gang gennem konkrete 
initiativer i de forskellige fagområder i organisationen, og blandt borgere og virksomheder i 
Svendborg Kommune. Verdensmålene inddrages for at sætte fokus på den bæredygtige 
udvikling og ses som værktøjer for at fremme bæredygtighed generelt. I Svendborg kommune 
arbejder vi aktivt med FN’s verdensmål i første omgang har vi fokus på 8 verdensmål (jf. 
Bæredygtighedsstrategi 2020): 

- Mål 3: Sundhed og trivsel 
- Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 
- Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur 
- Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 
- Mål 13: Klimaindsats 
- Mål 15: Livet på land 
- Mål 17: Partnerskaber for handling 

 

Der inddrages delmål fra flere end de 8 udvalgte verdensmål i denne handlingsplan (se bilag 1). 
Det skyldes, at de 17 verdensmål er tæt forbundet, og det vil reelt være svært at nå det ene mål 
uden at prioritere et andet. Desuden ser vi den bæredygtige udvikling som en proces, der er i 
konstant udvikling. Enkelte delmål inddrages også flere steder. Eksempelvis er samarbejde et 
bærende element i denne handlingsplan, både internt såvel som på tværs. Verdensmål 17 er 
derfor et gennemgående element i kommunens bæredygtighedsarbejde. Mange af vores 
initiativer kræver netop forskellige former for samarbejde og partnerskaber, både offentlige og 
ikke-offentlige. Udover de fremhævede mål og initiativer vil alle områder benytte formidling, 
som et redskab til at fremme den bæredygtige udvikling. Det er både igennem myndigheds-
behandling, undervisning, arrangementer, kampagner mv. 
 
Handlingsplanen er inddelt i et skema for hver af de 8 udvalgte verdensmål, hvor fagom-
råderne har budt ind med de initiativer og målsætninger, som de har for perioden 2020 frem 
mod 2024. Denne periode er valgt, fordi den svarer til budgetperioden 2021-2024.  
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Mål 3: Sundhed og trivsel 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; forsinket og/eller kan ikke 
ske; eller er allerede udført. 

Målsætninger  
Evaluering* 

 
Initiativer 

 
Udgangspunkt 

2020 2024  

Røgfri skoletid  x-antal skoler er 
røgfri i 2019. 
 

X-antal røgfri skoler Målet er at x-antal 
eller % af 
kommunens skoler 
skal være røgfri. 

 

Forebyggelse og 
behandling af 
rusmiddelbrug  

x-antal borgere er 
afhængige af 
rusmidler  

Fald på x % Fald på x %  

Forbedring af fysisk 
sundhed 

? Fokus i perioden 
2019 til 2022. Hvad 
er målet for 2021? 

?  

Forbedring af mental 
sundhed 

? ? ?  

Bruge naturen som 
mødested 

I dag bruges 
naturen i x-antal 
borgerindrettede 
indsatser. 

Øge med x % Øge med x %  

Kommunal 
gadesygeplejerske 
arbejder 
forebyggende med 
særligt udsatte 
borgere 

X-antal af udsatte 
borgere med 
sygdomstilfælde 

? ?   

Forebyggelse af 
kroniske sygdomme 

X-antal af borgere 
med kroniske 
sygdomme 

Eks. fald i x % 
tilfælde af kroniske 
sygdomme? 

?  

Gennem verdensmål 3 arbejder vi for at sikre det gode liv for alle borgere. 
Sundhed og trivsel ses derfor som byggestenene for visionen om, at alle 
skal sikres det gode liv. Oplevelsen af at have det godt er tæt forbundet 
med vores fysiske, psykiske og sociale sundhed.
Vi vil have et særligt fokus på forebyggelse og behandling i forhold til 
cigaretter og rusmidler, fremme af mental sundhed og bevægelse samt 
sygdomsforebyggelse.



3 

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Målsætninger  
Initiativer 

 
Udgangspunkt  

2020            2024 

 
Evaluering* 

Rekruttering og 
opkvalificering af både 
mænd og kvinder til 
bygge- og 
anlægsbranchen 

X-antal ledige? ? Eks. fald af 
arbejdsløse x % 

 

Flere borgere med et 
selvoplevet handicap i job 

X-antal ledige med 
handicap? 

Eks. stigning x %  Eks. stigning x %   

Flere unge i job eller 
uddannelse 

X-antal af unge på 
uddannelseshjælp? 

Eks. reduktion x % Eks. reduktion x %  

Mindske passiv 
forsørgelse 

X-antal på passiv 
forsørgelse? 

Eks. reduktion x % Eks. reduktion x %  

X-antal 
beskæftigede i 
turismebranchen? 

? 
 

?  Øge bæredygtig turisme 

? Mål for fremme 
af naturturisme? 

?  

 ? Mål for at skabe 
balance mellem 
benyttelse og 
beskyttelse? 

?  

 X-antal 
sammenhængende 
naturområder, 
som er offentlige? 

Frivillige aftaler 
med x-antal 
lodsejere i 2021.  

?  

Øge omsætningen af 
lokale varer 

? ? ?  

*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; forsinket og/eller kan ikke 
ske; eller er allerede udført. 

Gennem verdensmål 8 arbejder vi for at skabe lige muligheder for 
beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet for alle kommunens 
borgere. Jobmuligheder og anstændige arbejdsvilkår for alle skal sikre en 
bæredygtig økonomisk vækst.
Vi vil have et særligt fokus på en øget beskæftigelse, ved at styrke 
tilknytningen til kommunens virksomheder. Desuden vil vi have fokus på 
bæredygtig turisme ved at styrke væksten i forbindelse med over-
natninger, oplevelser og aktiviteter for turister i harmoni med naturen. 
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Mål 9: Industri, innovation og lokalsamfund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; forsinket og/eller kan ikke 
ske; eller er allerede udført. 
 
 
 
 
 

Målsætninger  
Initiativer 

 
Udgangspunkt  

2020            2024 

 
Evaluering* 

Fortætning af byer og 
udvikling af 
landsbyklynger 

? ? ?  

Dialog med virksomheder 
om bæredygtighed 

? ? ?  

Omstilling til vedvarende 
energi i fjernvarmen  

Omstillet til 50% 
VE i fjernvarmen 

55 % vedvarende 
energi 

70% vedvarende 
energi 

 

Kampagner og 
arrangementer om 
cirkulær økonomi for 
erhverv 

? ? ?  

Gennem verdensmål 9 prioriterer vi offentlig transport, cykelstier og 
etableringen af landsbyklynger. Det kan styrke infrastrukturen samt 
bidrage til attraktive og mere bæredygtige lokalområder med kvalitet i 
boliger og friarealer. 
Vi vil have et særligt fokus på fortætning af byer, udvikling af landsby-
klynger samt dialog om bæredygtighed i forbindelse med blandt andet 
miljøgodkendelser og -tilsyn.
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Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; forsinket og/eller kan ikke 
ske; eller er allerede udført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målsætninger  
Initiativer 

 
Udgangspunkt  

2020            2024 

 
Evaluering* 

Flere almene boliger X-antal almene 
boliger? 

? ?  

Styrke boligområders 
attraktion 

X-antal udsatte 
boligområder?  

? ?  

Flere grønne 
arealer/natur i byerne 

X-antal grønne 
arealer i byzone? 

? ?  

Omstilling til el eller 
anden ikke-fossil energi i 
bus- og specialkørsel 

0 bus- og 
specialkørsler på 
ikke-fossil energi 

? ?  

Gennem verdensmål 11 sætter vi fokus på lokalsamfund, byudvikling og 
fortsat øget bosætning. Vi satser på social mangfoldighed og et alsidigt 
boligudbud. Vi arbejder derudover på en effektiv kollektiv trafik såvel 
som specialkørsler, som tilgodeser blandt andet pensionister og 
handikappede. 
Vi vil have et særligt fokus på kørselsordninger, boligbyggeri, samt at 
indtænke sundhed og trivsel i byudvikling, kommuneplanlægning og 
borgerrettede indsatser. 
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Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; forsinket og/eller kan ikke 
ske; eller er allerede udført. 
 

Målsætninger  
Initiativer 

 
Udgangspunkt  

2020            2024 

 
Evaluering* 

Mindre affald I dag produceres x 
tons affald 

Reduktion på x % Reduktion på x %  

I husholdningerne 
genanvendes x % 

Stigning x %  Stigning x %  

I kommunen 
genanvendes x % 

Stigning x %  Stigning x %  

Genanvendelse af affald 
 

I dag genanvendes 
x % af bygge- og 
anlægsaffald 

Stigning på x % Stigning på x %  

Kommunale køkkener får 
økologi mærke i minimum 
bronze (30-60%) 

X-antal køkkener 
har bronzemærket 

X-antal køkkener X-antal køkkener  

Mindre madspild X kg eller % 
madspild i det 
kommunale 

Reduktion på x % Reduktion på x %  

Indarbejde klima- og 
miljøkrav i indkøbspolitik, 
aftaler og udbud 

? Eks. stille krav til 
bestemte 
områder 

Fx være at x-antal 
produkter  skal 
være 
miljø/bæredygtigt 
indkøbt 

 

Grønt Flag Grøn Skole 7 skoler er tilmeldt 
Grønt Flag 

X-antal? X-antal?  

Gennem verdensmål 12 sætter vi fokus på et bæredygtigt forbrug og 
produktion. Vi arbejder målrettet med at reducere madspild og omlægge 
kommunens køkkener til mere økologi. Kommunens indkøbspraksis tager 
højde for levetidsomkostninger og ikke kun anskaffelsesprisen, og i stor 
udstrækning indkøbes miljøcertificerede produkter. 
Vi vil have et særligt fokus madspild og affald, herunder genanvendelse, 
håndtering og sortering. 

Under dette mål inddrages affald (både ift. kommunen, virksomheder 
og borgere).
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Mål 13: Klimaindsats 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; 
forsinket og/eller kan ikke ske; eller er allerede udført. 
 

Målsætninger  
Initiativer 

 
Udgangspunkt  

2020            2024 

 
Evaluering* 

Mindske kommunens 
CO2-udledning 

I 2018 udledte 
kommunen 7000 
tons, som 
virksomhed 

Reduktion på 6% Reduktion på 20%  

Omstilling til vedvarende 
energi 

Kommunen, som 
geografisk enhed, 
er opstillet 30% 

Omstilling på 35 % Omstilling på 45%  

Energirenovering  X-antal 
varmepumper/ 
naturgasfyr i det 
kommunale 

Eks. udskifte x-
antal naturgas med 
varmepumpe  

X-antal 
varmepumper 

 

 250 har fået 
energitjek 

X-antal får 
energitjek + 30 
færdigmeldt 

X-antal får 
energitjek + 150 
færdigmeldt 

 

Etablere VE-anlæg i regi 
af Svendborg VE A/S 

0 anlæg Afdækning af 
lovgivningsmæssige 
muligheder 

?  

Genskabe naturlige 
afvandingsforhold   

? ? ?  

Mindske risikoen for 
oversvømmelser 

Overløbshændelser 
sker hvert x år 

? ?  

Projekt ”Den Blå Kant” Godkendt og 
igangsættes i 2020. 

? ?  

Svendborg Kommune sætter fokus på verdensmål 13 gennem klima-
tilpasning for at tilpasse vores byer, veje m.v. til det mere ekstreme vejr 
og havvande der stiger. Desuden vil vi sørge for at mindske den negative 
klimapåvirkning. 
Vi vil have et særligt fokus på udnyttelse af regnvand, klimasikring af 
udsatte områder, omstilling til 100% vedvarende energi og nedbringelse 
af CO2-udledningen.
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Mål 15: Livet på landet 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; forsinket og/eller kan ikke 
ske; eller er allerede udført. 
 
 
 
 

Mål 17: Partnerskaber for handling 

 
 
 

Målsætninger  
Initiativer 

 
Udgangspunkt  

2020            2024 

 
Evaluering* 

God økologisk tilstand i 
vandmiljøet og en god 
naturtilstand i Natura 
2000-områder 

X-antal vandløb 
med god økologisk 
tilstand 

? ? 
 

 

Kortlægge sårbar 
kystnær-natur 

? ? ? 
 

 

Skabe nye 
overdrevsarealer 

I dag er x-hektar 
overdrev 

X-hektar X-hektar   

Mere skov I dag er 14% af 
kommunens areal 
dækket af skov 

14,5% dækket af 
skov 

17% dækket af 
skov 

 

Mere urørt skov – øget 
biodiversitet? 

? ? ?  

Sikre et rent vandmiljø og 
en god tilstand i vores 
kystvande, søer og 
vandløb 

Eks. x-antal 
kystvande med god 
tilstand 

? ?  

Gennem verdensmål 15 arbejder vi for at beskytte, genoprette og støtte 
bæredygtig brug af økosystemer på land. Kommunen har værdifulde 
naturområder, men en stor del af disse områder er relativt små, arts-
fattige og ligger spredt. 
Vi vil have et særligt fokus på forbedringer af vandmiljø, etableringer af 
vådområder, rensning af spildevand, udvidelse og pleje af naturarealer, 
bekæmpelse af invasive arter og øgning af biodiversiteten.

Svendborg Kommune arbejder aktivt med verdensmål 17, da vi skaber tid, 
rum og mulighed for, at alle kan leve og opleve det gode liv, hvad enten 
man bor, arbejder eller besøger kommunen. Partnerskaber skabes med 
borgere, frivillige, erhvervslivet og organisationer m.v. 
Vi vil have et særligt fokus på eksisterende og nye partnerskaber samt 
frivillige tiltag og Borgerråd. Desuden har vi nedsat et lokaludvalg med 
særlig fokus på etablering af partnerskaber med vores 13 lokalområder.
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*Årlig evaluering af hvordan implementeringen forløber: planmæssigt; forsinket; forsinket og/eller kan ikke 
ske; eller er allerede udført. 
 
 
  

Målsætninger  
Initiativer 

 
Udgangspunkt  

2020            2024 

 
Evaluering* 

Erhvervshus Fyn X-antal 
medlemsvirksomheder 

? ?  

Cittaslow Der er i dag x-antal 
certificerede 
medlemmer 

X-antal 
certificerede 
medlemmer? 

X-antal certificerede 
medlemmer? 

 

Certificering som Unesco 
Geopark 

Ingen certificering ? Målet er at være 
certificeret i 2022 

 

Samarbejdsaftaler 
mellem Lokaludvalg og 
lokalområder 

4 samarbejdsaftaler X-antal 
samarbejdsaftaler 

Eks. 13 
samarbejdsaftaler 
(alle) 

 



10 

Bilag 1: Inddragede delmål 
 
Flere af delmålene fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er inddraget i handlings-
planen, og kan ses i dette bilag. Ved at omskrive delmålene til konkrete handlinger gøres 
handlingsplanen mere håndgribelig og håndbogsagtig.  
Der inddrages delmål fra andre verdensmål end det verdensmål som vi har udvalgt, da vi ser 
verdensmålene som tæt forbundne, og det vil derfor være svært at nå det ene mål uden at 
prioritere et andet. Eksempelvis er delmål 17.17. er gennemgående i kommunens 
bæredygtighedsarbejde, da mange af vores initiativer og målsætninger kræver forskellige 
former for samarbejde og partnerskaber, både offentlige og ikke-offentlige. 
 
 

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel 

Delmål 3.4. Bekæmp ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed og trivsel. 
Delmål 3.5. Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug. 
Delmål 3.a. Tobakskontrol. 

Delmål 11.7. Giv alle adgang til sikre og inkluderende grønne offentlige rum. 

Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 

Under verdensmål 3 arbejder vi for fremme af sundhed og trivsel i hele kommunen, der 
fokuseres på forebyggelse og behandling (3.4). For at mindske brugen af rusmidler fokuseres 
der på behandling og forebyggelse (3.5 + 3.a.). Vi arbejder for at skabe grønne rum som er 
inkluderende og tilgængelige for alle (11.7.), og bruger dette som et redskab i forhold til den 
generelle sundhed og trivsel i kommunen. Eksempel på partnerskab.  
 
 
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 

Delmål 8.4. Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion. 
Delmål 8.5. Fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde. 
Delmål 8.6. Flere unge i arbejde, uddannelse og praktik. 
Delmål 8.9. Frem bæredygtig turisme. 

Delmål 15.1. Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand. 

Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 

Under verdensmål 8 arbejder vi for at skabe lige muligheder for beskæftigelse og tilknytning 
til arbejdsmarkedet for alle (8.4 + 8.5). Kommunen har særligt fokus på at få alle unge i 
beskæftigelse eller under uddannelse (8.6). Derudover ønsker vi en øget bæredygtig turisme, 
som også kan fremme beskæftigelsesmulighederne og sammenkoble naturbeskyttelse med 
naturbenyttelse (8.9 + 15.1.). Eksempel på partnerskab. 
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Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur 

Delmål 9.1. Bæredygtig og robust infrastruktur.  
Delmål 9.4. Bæredygtig opgradering af industrier og infrastrukturer. 

Delmål 7.2. Forøg andelen af vedvarende energi. 

Delmål 11.6. Reducér byernes miljøbelastning. 

Delmål 13.3. Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer. 

Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 

Under verdensmål 9 arbejder vi for at styrke infrastrukturen og skabe mere attraktive og 
bæredygtige lokalområder (9.1.). Vi har blandt andet fokus på at skabe dialog med 
virksomheder og landbrug omkring bæredygtighed, og der er et generelt fokus i kommunen 
på at omstille til vedvarende energikilder (7.2 + 9.4.) Delmål 11.6. inddrages, fordi alle 
områder i kommunen skal arbejde sammen for at opnå en reduktion af miljøbelastningen pr. 
indbygger. Derudover inddrages delmål 13.3., da kommunikation er et afgørende redskab for 
at nå de forskellige aktører som kan bidrage til bæredygtig udvikling indenfor industri og 
infrastruktur. Eksempel på partnerskab. 
 
 
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Delmål 11.2. Billige og bæredygtige transportformer. 
Delmål 11.3. Inkluderende og bæredygtige byer. 
Delmål 11.4. Beskyt verdens kultur- og naturarv. 
Delmål 11.6. Reducér byernes miljøbelastning. 
Delmål 11.7. Giv alle adgang til sikre og inkluderende grønne offentlige rum. 
Delmål 11.a. God byplanlægning. 

Delmål 7.2. Forøg andelen af vedvarende energi. 

Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 

Under verdensmål 11 arbejder vi med byudvikling, lokalsamfund og øget bosætning. Der 
fokuseres på bus- og specialkørsel (11.2), og nye boliger (blandt andet specialboliger) for at 
modvirke ghettoisering og give lige muligheder til alle (11.3.). Kommunen arbejder med 
indsatser for at begrænse den negative miljøbelastning pr. indbygger (11.6.), opstille bus- og 
specialkørsel til ikke-fossil energi (7.2.), og indtænker inklusion og bæredygtighed i 
byudviklingen (11.7.). Derudover inddrages Cittaslow til at øge livskvaliteten og fremme lokale 
produkter (11.4. + 17.17.). Eksempel på partnerskab. 
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Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

Delmål 12.3. Halvér det globale madspild. 
Delmål 12.5. Reducér affaldsmængden. 
Delmål 12.7. Bæredygtige offentlige indkøb. 
Delmål 12.8. Viden og forståelse for bæredygtig livsstil. 

Delmål 4.7. Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. 

Delmål 11.6. Reducér byernes miljøbelastning. 

Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 

Under verdensmål 12 arbejder vi med at reducere madspild (12.3.), og minimere 
affaldsmængderne (12.5.) og øge genanvendelsen (11.6.). Vi har samlet affald under dette 
mål, selvom affald er nævnt både i verdensmål 11 og 12. Vi ønsker at gennemføre 
pilotprojekter om affaldssortering til børn og unge (4.7.). Derudover fokuseres der på vores 
indkøbspraksis, som ønskes mere bæredygtig (12.7.). Flere af delmålene bidrager til at folk får 
den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil (12.8.). Eksempel på 
partnerskab. 

 

 

Verdensmål 13: Klimaindsats 

Delmål 13.1. Modstandskraft og tilpasning til klimakatastrofer. 
Delmål 13.2. Klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning. 

Delmål 7.2. Forøg andelen af vedvarende energi. 

Delmål 11.6. Reducér byernes miljøbelastning. 

Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 

Under verdensmål 13 arbejder vi for klimasikring af hele kommunen (delmål 13.1. + 13.2.) 
både i forhold til havvandsstigninger og øgede regnmængder. Derudover har vi en 
målsætning om at være 100% omstillet til vedvarende energi i henholdsvis 2030 som 
virksomhed, og 2040 som geografisk enhed (7.2.). Vi ønsker at nedbringe den negative 
klimapåvirkning og nedbringe CO2-udledningen (11.6.). Eksempel på partnerskab. 

 
 
Verdensmål 15: Livet på land 

Delmål 15.1. Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand. 
Delmål 15.2. Plant og genopret skove. 
Delmål 15.5. Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder. 
Delmål 15.8. Stop invasive arter. 
Delmål 15.9. Hensyn til økosystemer og biodiversitet i planlægning. 

Delmål 6.3. Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre. 

Delmål 14.1. Reducér havforurening. 

Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 
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Under verdensmål 15 arbejder vi med bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af 
økosystemer på land og i ferskvand (delmål 15.1.). Vi har endvidere fokus på skovrejsning 
(15.2.). Det kræver samarbejde på tværs (17.17.). Der fokuseres på forbedring af vandkvalitet 
generelt med særligt fokus på minimering af forurening og affald (6.3. + 14.1.). Eksempel på 
partnerskab. 

 
 
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling 

Delmål 17.14. Styrk sammenhængen i politikker for bæredygtig udvikling. 
Delmål 17.17. Tilskynd til og frem partnerskaber. 

Delmål 7.2. Forøg andelen af vedvarende energi. 

Delmål 8.3. Skab jobs og støt virksomheder. 

Delmål 11.3. Inkluderende og bæredygtige byer. 

Delmål 12.5. Reducér affaldsmængden. 

Delmål 13.3. Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer. 

Delmål 15.1. Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand. 

Under verdensmål 17 arbejder vi aktivt med partnerskaber på tværs (17.17.), særligt i 
forbindelse med fremme af den bæredygtige udvikling (17.14.). Disse samarbejder skal 
bidrage til andelen af vedvarende energi (7.2.), flere jobs (8.3.), mindre affald (12.5.), 
inddragelse af lokalområder (11.3.), oplysning og undervisning i forhold til klimaændringer 
(13.3.) samt bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer (15.1.). Alt dette 
bidrager til et fælles og sammenhængende fokus på bæredygtig udvikling (17.14.) Eksempel 
på partnerskab. 
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