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Formanden har ordet

Corona	 –	 en	 virus,	 der	 kom	 langvejs	
fra og ændrede vores hverdag med et 
snuptag. Det skulle åbenbart noget så 
voldsomt	som	en	pandemi	til	at	få	os	
alle	til	at	stoppe	op	midt	i	vores	travle	
hverdag.	 Skoler,	 butikker	 og	 grænser	
blev omgående lukket, og vores hver-
dag mindede pludselig om en dom-
medagsfilm.	 Ingen	kunne	være	 i	 tvivl	
om alvoren i de beslutninger, som re-
geringen traf, og alle forstod alvoren. 
Her små to måneder senere er sam-
fundet begyndt at åbne lidt op igen, 
men	der	er	stadig	lang	vej	endnu.	Især	
samfundsøkonomisk.

Mange virksomheder er allerede 
hårdt	 ramt,	 og	 mange	 flere	 vil	 fort-
sat få det svært. For mange virksom-
heders vedkommende, blandt andet 
virksomheder	 i	byggeriet,	har	de	haft	
ordre i bogen og igangværende sager, 
da Corona ramte landet, men disse er 
så	småt	ved	at	være	afsluttet.	Mange	
steder er det desværre meget begræn-
set, hvad der ligger af opgaver forude. 

Da	 anlægsloftet	 er	 fjernet,	 prøver	
stort set alle landets kommuner at 

fremrykke	 og	 igangsætte	 anlægsop-
gaver og småopgaver, der kan holde 
virksomheder oven vande. Også lokalt 
fremskynder	BRK	projekter,	som	skulle	
være udbudt senere på året, hvilket er 
en god ide, selvom vi formentlig først 
ser	 effekten	 af	 de	 større	 opgaver	 se-
nere	på	året	eller	i	2021.	Som	øjeblik-
kelig indsats kunne det være godt for 
de mange håndværksvirksomheder at 
styrke BoligJobOrdningen, så også de 
private	kan	blive	inspireret	til	at	igang-
sætte	 byggerier	 og	 håndværksopga-

ver,	 hvilket	 også	 kan	 hjælpe	 med	 til	
at holde håndværksvirksomhedernes 
hjul	i	gang.	

Regeringen har præsenteret for-
skellige	 kompensationsmuligheder,	
der forsøger at holde hånden under 
erhvervslivet.	 Mange	 organisationer	
som	SMVdanmark	har	gjort	et	stort	ar-
bejde	for	at	få	disse	pakker	iværksat	og	
tilpasset	 erhvervslivet.	 SMVdanmark	
har været med fra starten og sørget 
for, at SMV’ernes stemme er blevet 
hørt. 

 Mange organisationer 
som SMVdanmark har 
gjort et stort arbejde 
for at få disse pakker 
iværksat og tilpasset 

erhvervslivet.
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AFLYSNING AF  
GENERALFORSAMLING 
2020

Som alle medlemmer af SMVbornholm er informeret om via
e-mail,	blev	generalforsamlingen	30.	marts	2020	midlertidigt
aflyst	på	grund	af	Covid19.
 
Bestyrelsen i SMVbornholm afventer Regeringens næste
tiltag	ift.	en	større	åbning	af	landet.
 
På	førstkommende	bestyrelsesmøde	herefter	tages	stilling	
til	en	eventuelt	kommende	generalforsamling,	udlandsrejse	
mm. Medlemmerne informeres snarest via e-mail.
 

På vegne af bestyrelsen 
Jacob Svendsen 

formand for SMVbornholm

Kort nyt

SMVdanmark har udover at bidra-
ge	 til	 etablering	 af	 regeringens	 hjæl-
pepakker	også	haft	rigtig	travlt	med	at	
rådgive	 organisationens	 medlemmer	
og	 andre	 SMV’ere,	 der	 har	 haft	brug	
for	hjælp.	Rigtig	mange	virksomheder	
har kontaktet dem med spørgsmål 
omkring	alt	i	forhold	til	hjælpepakker,	
fremtidig	virksomhedsdrift	og	forhold	
omkring	 aflønning	 af	 medarbejdere,	
og SMVdanmark har i den forbindelse 
tilbudt	 nye	 medlemmer	 6	 måneders	
gratis	medlemskab.

 
Jeg	håber,	I	klarer	den	svære	tid	
derude.

Med venlig hilsen 
Jacob Svendsen 

formand i SMVbornholm
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SMV’ere i en Coronatid:

Covid19 har i flere måne-
der haft sit klamme greb 
om verdens velbefindende, 
og store dele af dansk er-
hvervsliv lider som følge af 
nedlukningen af store dele 
af samfundet og verden. 
Regeringen var hurtigt på 
banen med kompensati-
onspakker, og SMVdan-
mark har siden kæmpet 
for at de danske SMV’ere 
skulle blive hørt. Vi bad 
Jakob Brandt, Vicedirek-
tør i SMVdanmark, om en 
status.

Af Louise Skøtt Gadeberg  
(LSG)

REGERINGENS KOMPENSATIONER RAMMER 
FORBI BYGGERIET

Siden	Covid19	-	populært	kaldet	Coro-
nakrisen	-	for	alvor	gjorde	sit	indtog	i	
Danmark,	og	statsminister	Mette	Fre-
deriksen lukkede store dele af landet 
ned, har Jakob Brandt, vice direktør i 
SMVdanmark, været fremme i skoene 
og i kronisk spurt. Aldrig har det væ-
ret	vigtige	at	være	en	tydelig	stemme	
for de danske SMV’ere, hvis faglighed 
strækker sig fra frisører og andre li-
berale	erhverv	til	håndværksvirksom-
heder	 og	 produktionsvirksomheder	
landet over. 

LSG: Hvordan adskiller Corona- 
krisen sig fra tidligere kriser?

”Denne krise adskiller sig fra andre pe-
rioder	med	lavkonjunktur	på	grund	af	
hastigheden	 af,	 hvor	 hurtigt	 indtæg-
ter og omsætning er faldet bort for 

mange. Ved starten af Finanskrisen, 
kunne vi se, at omsætningen blev på-
virket gradvist. Her er det sket meget 
hurtigt	og	uforudsigeligt.	Fra	den	ene	
dag	til	den	anden	stod	mange	tilbage	
med	 gigantiske	 problemer	 -	 blandt	
andet hvordan man ledelsesmæssigt 
håndterer	det	her.	Ingen	vidste	noget,	
og alle kiggede ind i en tåge af uvis-
hed	 og	 uklarheder.	 Hvordan	 træffer	
man	den	rigtige	beslutning,	når	man	
ikke ved, hvor længe det her varer 
ved?	Den	usikkerhed	satte	-	og	sætter	
sig fortsat - i markedet, og det presser 
især de små virksomheder, der ikke er 
særlig populære i banken”.

LSG: Hvordan rammer Corona- 
krisen de danske SMV’ere? 

”2	 %	 siger,	 at	 de	 har	 haft	 stigende	
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Coronatid

omsætning pga. Coronakrisen, men 
de	fleste	af	vores	medlemmer	har	op-
levet tab og nedgang på i gennemsnit 
65% af virksomhedens omsætning. 
Krisen	rammer	meget	forskelligt.	I	før-
ste	omgang	er	det	de	forbrugerrette-

de	virksomheder,	der	er	afhængig	af	
direkte kundekontakt, f.eks. frisører, 
massører og andre liberale erhverv, 
der er ramt hårdest. Derudover er 
hele turistsektoren og oplevelsesin-
dustrien	 hårdt	 ramt,	 men	 det	 ved	 I	
jo	 alt	 for	 godt	 på	 Bornholm.	 Konse-
kvensernes forgreningerne er uover-
skuelige.	Frisørerne	fik	lussingen	med	 Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark. Foto: SMVdanmark.

Hvordan træffer man 
den rigtige beslutning, 

når man ikke ved,  
hvor længe det her  

varer ved?
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Coronatid

det samme, men nu begynder krisen 
at ramme industrisektoren, og den 
spiral	kan	lede	til	en	lang	og	dyb	lav-
konjunktur”.	

LSG: Hvad med virksomheder 
inden for byggeri og håndværk?

”Der er ingen tvivl om, at mange virk-
somheder inden for håndværk og 
byggeri er pressede, for her kan kun-
derne blive usikre på, om det er lige 
nu, man skal bygge om eller renove-
re. Vi ser derfor gerne, at man styrker 
BoligJobOrdningen,	så	vi	kan	få	flere	
private	til	at	efterspørge	f.eks.	hånd-
værksydelser.	I	SMVdanmark	er	vi	dog	
også	meget	glade	for,	at	anlægsloftet	
fjernes	 og	 at	 mange	 kommuner	 har	
valgt	 at	 fremrykke	 offentlige	 bygge-
rier	og	anlægsarbejder.	Men	effekten	
heraf vil vi først se i slutningen af 2020 
eller i 2021 pga. reglerne om udbud 
blandt andet. Derfor er BoligJobOrd-
ningen	vigtigt	som	akut	redskab,	så	vi	
kan	få	en	effekt	nu.	F.eks.	via	en	frist	i	
indeværende år”.

LSG: Fremrykkede offentlige  
investeringer og pres på dansker-
nes privatbudgetter - er det ikke 
lidt ligesom at tisse i bukserne og 
få varmen kortvarigt?

”Vi	har	et	kæmpe	efterslæb	ift.	ener-
gieffektiviseringer	i	det	offentlige,	hvis	
vi skal nå Regeringens mål om en 75 
%	reduktion	af	CO2-udledning	i	2030.	

Det gælder også i de private husstan-
des energiforbrug. Vi bruger 40 % af 
Danmarks samlede energiforbrug på 
drift	og	opvarmning	af	bygninger.	Skal	
vi	nå	denne	omstilling,	må	der	ikke	gå	
én håndværker ledig de næste 10 år, 
så	en	grøn	omstilling	af	vores	offent-

lige bygninger og boligmasse er altaf-
gørende	-	og	det	skal	effektueres	nu	
via	 fremrykkede,	offentlige	projekter	
og	 tilskudsordninger	 til	 private,	 der	
kan øge engagementet”.

LSG: Hvilke tiltag har været vig-
tigst for jer i SMVdanmark at få 
igennem politisk?

”Vi	har	arbejdet	hårdt	for	at	få	sikret	
mulighed for likviditet i virksomhe-
derne,	samt	at	få	sikret	så	høje	kom-
pensationer	som	muligt.	Dernæst	har	
vi	arbejdet	for	at	få	rettet	op	på	mange	
af de uhensigtsmæssigheder, der har 
været	 inden	 for	 kompensationsord-
ningerne - for de har for mange i byg-
geriet	 ikke	 været	 tilstrækkelige	 eller	
målrettede	nok.	I	byggebranchen	har	
man typisk korte opsigelsesvarsler, 
så	 folk	kan	 sendes	hjem	med	meget	
kort varsel. Men har du som mester 
også	 funktionærer	 ansat	 på	 konto-
ret, der har 3-6 måneders opsigelse, 
så	 kan	 du	 ikke	 sende	 funktionærer	
hjem	med	75	%	lønkompensation	og	

”De næste fem år bliver 
afgørende for at komme 

godt igennem krisen.
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Coronatid

samtidig	 opsige	 timelønnede.	 Vil	 du	
sende	sidstnævnte	hjem,	hænger	du	
på	funktionærernes	 lønudgifter.	Der-
for	 passer	mange	 af	 hjælpemulighe-
derne	 ikke	til	 SMV’ere	men	er	 skabt	
med store virksomheder som f.eks. 
SAS	for	øje”.

LSG: Hvad er i din optik den 
bedste mulighed for en hånd-
værksvirksomhed, der er ramt af 
nedgang pga. Coronakrisen?

”Hvis	 jeg	 med	 lønkompensations-
modellen alligevel skal betale 25 % 
af	mine	medarbejderes	 løn,	ville	det	
være	 nyttigt	 og	 fair,	 hvis	 medarbej-
derne kunne udføre 25 % af deres ar-
bejde	for	de	penge.	Men	det	tillader	
ordningen ikke, og det er absurd, for 
det ville være i både virksomhedens 
og	medarbejdernes	interesse.	Derfor	
er mange endt med at vælge den mo-
del,	 der	 hedder	 arbejdsdeling.	 	 Her	
deler	medarbejderne	det	eksisteren-
de	arbejde,	går	tilsvarende	ned	 i	 løn	
og får supplerende dagpenge for den 

resterende	 del.	 Det	 er	 en	 kollektiv	
løsning,	hvor	medarbejderne	selvføl-
gelig får mindre i løn end ved lønkom-
pensation,	men	denne	model	kan	ses	
som	mere	solidarisk,	idet	flest	muligt	
bevarer	en	ansættelse	og	der	bevares	
mest	mulig	købekraft	hos	flest	mulig	
forbrugere”. 

LSG: Hvordan ser fremtiden ud i 
lyset af Coronakrisen?

”De næste fem år bliver afgørende for 
at komme godt igennem krisen. Lige 
nu	har	de	fleste	fået	det	til	at	fungere	
i et par måneder ved at spænde liv-
remmen ind, men begynder krisen 
at vare ved, f.eks. resten af 2020, så 
kommer	 vi	 til	 at	 se	 mange	 konkur-
ser. Staten kan ikke blive ved med at 
holde hånden under erhvervslivet, og 
virksomhederne kan ikke blive ved 
med at holde hånden under de an-
satte,	når	de	ikke	kan	afsætte	arbejds-
kraften.	Og	så	kigger	vi	ind	i	et	dystert	
scenarie med mange økonomiske føl-
gevirkninger på den lange bane”.

LSG: Er der overhovedet noget 
positivt at sige om Coronakri-
sen?

”Tiden	er	ikke	til	at	tale	om	positive	
afledte	 effekter	 af	 Coronakrisen,	
men	når	du	presser	på,	vil	 jeg	sige,	
at	vi	jo	har	oplevet	en	digitalisering	
i	samfundet	ift.	online	møder	og	ef-
fekten	af	hjemmearbejde,	der	kun-
ne have taget 10 år at opnå. Nu ved 
alle, hvor let det er at holde møde 
på Skype, Teams osv., og sådan en 
udvikling kan have stor værdi for en 
ø	som	Bornholm,	hvor	transport	til	
fysiske møder uden for øen er dyrt 
i	både	tid	og	penge.	Vores	mind	set	
er ændret omkring vores digitale 
infrastruktur - om ikke andet håber 
jeg,	 at	 den	 transformation	 bringer	
positive	 afledte	 effekter	 med	 sig,	
der	kommer	SMV’erne	til	gode”.
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 Et medlem i fokus:

CORONAKRISEN GØR ONDT I HJERTET:

VI SIGER DET MED BLOMSTER, NÅR VI SAVNER

1. maj 2020 havde Lotte Hjorth 35 års jubilæum i sin virksomhed Lottes Blomsterværksted.  
Her er hun fotograferet på dagen – rørt, stolt og travl som aldrig før. Foto: Louise Skøtt Gadeberg.

Blomsterbutikker landet 
over er lagt ned af bestil-
linger på buketter og ga-
ver, hvilket giver mening 
i en tid, hvor vi hverken 
må besøge eller kramme 
vores kære og ældre. 
Med buket-opfordringer 
fra både Dronningen, 
Statsministeren og TV-
avisen oven i hatten, har 
Lotte Hjorth, der 1. maj 
havde 35 års jubilæum 
i Lottes Blomsterværk-
sted, aldrig oplevet noget 
lignende.

Af Louise Skøtt Gadeberg
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35 års jubilæum i Lottes Blomsterværksted

”Jeg har virkelig aldrig oplevet noget 
lignende.	 Jeg	er	 temmelig	vant	til	 at	
have	meget	travlt	ved	højtider,	og	jeg	
er erfaren ud i at planlægge mig ud af 
det. Men det her… det har været og 
er	stadig	vanvittigt”.

Så kontant var meldingen fra Lotte 
Hjorth, da undertegnede taler med 
hende den 30. april. Dagen efter, den 
1. maj 2020, har hun 35 års jubilæum 
med Lottes Blomsterværksted, som 
hun har ejet og drevet siden 1985. 

Men fejringen blev aflyst, for hun 
var simpelthen lagt ned af arbejde. 
Modsat mange andre brancher havde 
blomsterbranchen og landets florister 
nemlig rygende travlt under Corona-
krisen, idet mange danskere valgte at 
vise deres kære og ældre omsorg ved 
at sende dem en buket, noget sødt og 
nogle flasker. 

Mange gjorde, som Dronningen 
ønskede
Travlheden blev ikke mindre af, at 
Dronningen	 ønskede	 sig	 buketter	 til	
landets ældre i fødselsdagsgave, el-

ler mindre af, at både Statsministeren 
og	TV-avisen	flere	 gange	opfordrede	
danskerne	til	 at	 sende	 sine	 kære	 en	
buket i stedet for et kram. Nogle kun-
der	ventede	i	over	en	time	i	telefonen	
for at komme igennem, fortæller Lot-
te	Hjorth.	

”Det har været ret overvældende. 
I påsken taler vi dagligt om indeks 
1000, dvs. 10 gange flere bestillinger i 
samme periode sidste år. Og i dagene 
før og efter påske har det drejet sig 
om indeks 7-800. Nogle morgener er 
jeg mødt ind til overvældende mange 
online bestillinger, og det er fortsat 
op ad dagen. Det har både været In-
terflora-bestillinger og lokale via min 
egen hjemmeside. Jeg måtte ansætte 
en ekstra medarbejder og få assistan-
ce ind til at printe de lange breve ud, 
som kunderne ønsker at sende med 
buketterne”, siger den erfarne forret-
ningskvinde.

Lotte Hjorth fortæller, at det sam-
me billede tegner sig for florister og 
blomsterbindere over hele landet. 
Selv har hun udvidet åbningstiden, sat 

kunde-flowet i butikken i forsvarligt 
system. Hun har arbejdet op mod 120 
timer om ugen og bliver helt grødet 
i stemmen, når hun fortæller om sit 
hårdtarbejdende personale. 

”Det er gået op for folk, hvad en 
buket betyder, når vi ikke må besøge 
hinanden og give et kram. Især for de 
ældre. Det er en vild tid, vi står midt 
i, men det er som om, at det er gået 
op for mange, hvad vores nære rela-
tioner betyder for os. Det kan jeg læse 
i de mange, lange, smukke breve, kun-
derne ønsker sendt med buketterne. 
Bryllupper, jubilæer og runde fødsels-
dage er aflyst – men folk husker hin-
anden alligevel. Jeg er meget rørt over 
at stå midt i alt det her”, siger Liselotte 
Hjorth, der i skrivende stund forsøger 
at forberede sig til Mors dag søndag 
den 10. maj.

”Jeg har virkelig aldrig 
oplevet noget lignende.
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”Mit yndlingssted i naturen er selvfølgelig på Bornholm. Hammeren er nok det sted i naturen, jeg kommer allermest. Det gør jeg, fordi jeg bor 
lige over for, og det er så spektakulært og så forskelligartet. Jeg holder rigtigt meget af at se, hvor meget landskabet forandrer sig hen over årsti-
derne”, siger Lea Wermelin.  Foto: Miljøministeriet. 
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Interwiew med miljøminister Lea Wermelin:

GLOBAL MILJØPOLITIK HANDLER OGSÅ OM 
BORNHOLMSKE BUNDLINJER

At skåne miljøet skal både 
være en naturlighed og en 
god forretning, hvis det 
står til Miljøminister Lea 
Wermelin (S).  
Danske virksomheder og 
især byggebranchen skal 
derfor fremover udvikle og 
producere med cirkulære 
briller på og derigennem 
positionere danske virk-
somheder internationalt.

Af Louise Skøtt Gadeberg

Miljøet	 har	 det	 generelt	 godt	 i	Dan-
mark, og sammenlignet med resten 
af	verden	er	miljøet	herhjemme	i	ver-
densklasse, lyder vurderingen fra Lea 
Wermelin	 (S),	 bornholmer	 og	Miljø-
minister. 

I	skrivende	stund	(foråret	2020	og	
før Regeringens nedlukning af store 
dele af Danmark som følge af Co-
vid19,	red.)	er	hun	netop	hjemvendt	
fra	 en	 rejse	til	 Indonesien,	 hvor	hun	
sammen	med	en	delegation	af	danske	
virksomheder og interessenter bl.a. 
besøgte en losseplads på en lille, in-
donesisk ø med 3,7 millioner indbyg-
gere.	En	lille	ø	i	indonesisk	perspektiv,	
der	har	behov	 for	de	 rette	 løsninger	
til	at	håndtere	de	store	affaldsmæng-
der	 på	 en	miljømæssig	 forsvarlig	 og	
økonomisk	fordelagtig	måde.	

Det skal være en god forretning at 

tage	et	miljømæssigt	ansvar	og	gå	for-
rest med de løsninger og den viden, 
der	skal	til	for	at	holde	hånden	under	
verdensmiljøets	 velbefindende.	 Her	
kan lande som Danmark og øsamfund 
som Bornholm spille en global og vig-
tig	rolle,	mener	hun.

”Mange dele af verden er et helt 
andet	 sted	 miljømæssigt,	 end	 vi	 er	
i	 Danmark,	 hvor	 vi	 har	 tradition	 for	
at	 passe	 på	 miljøet.	 I	 forhold	 til	 In-
donesiens	 miljø	 er	 Danmarks	 miljø	
i	 topklasse,	 og	 det	 skyldes	 årtiers	
streng	miljøpolitik	og	strenge	krav	til	
blandt andet danske virksomheder. 
Krav,	 som	 i	 effektueringsøjeblikket	
har været svære at acceptere og ef-
terleve, men som i dag har givet de 
selv samme virksomheder en konkur-
rencedygtighed	og	et	forspring	i	form	
af en praksis og en viden, som de kan 
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Global miljøpolitik

tilgå	det	internationale,	globale	mar-
ked med”, siger Lea Wermelin.

Alle danske virksomheder skal have 
en cirkulær køreplan
Netop viden og know how skal dan-
ske – herunder også bornholmske – 
virksomheder	bruge	til	at	styrke	mil-
jødagsordenen	 i	 eget	 lokalsamfund	
og ude i verden. At blive ved med at 
kunne gå forrest i en global udvikling 
kræver	dog,	at	man	fortsat	flytter	sig	
og forbedrer sig. Derfor skal danske 
virksomheder	i	højere	grad	tænke	og	
producere cirkulært, mener Lea Wer-
melin

”Vi skal tænke på en helt ny måde. 
I	 stedet	 for	 at	 en	 virksomhed	 får	
nogle	ressourcer	ind,	som	bliver	til	et	
produkt og et restprodukt, der bliver 
kasseret	som	affald,	så	skal	hele	pro-
cessen	efterses	 i	 et	 genanvendelses-
perspektiv.	 Restaffaldet	 skal	 som	 se-
kundære ressourcer indgå i en anden 
produktion,	 og	 færdigproducerede	
produkter skal kunne indgå i en, og 
gerne	flere,	genanvendelsescyklusser	

Miljøminister Lea Wermelin indvier Bisonstien gennem Almindingen den 7. juli 2019. 
Foto: Miljøministeriet.
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efter	endt	levetid.	Det	er	kompliceret	
og alligevel enkelt. Det handler om at 
tænke alle virksomhedens ressourcer 
og processer igennem og minimere 
spild	 og	 optimere	 genanvendelse	
–	 både	 for	 miljøet	 og	 bundlinjens	
skyld”, forklarer hun.

Der	 er	 store	 vækstpotentialer	 for	
de	virksomheder,	som	omstiller	sig	til	
en	mere	cirkulær	produktion	og	prak-
sis.  Alle danske virksomheder skal i 
fremtiden	 kunne	 agere	 efter	 en	 cir-
kulær køreplan, som de i praksis kan 
arbejde	efter	i	hverdagen.

”Vi	skal	finde	en	god	måde	at	gøre	
det	på,	så	det	både	batter	for	miljøet	
og	 for	 virksomhedernes	 bundlinjer.	
Det her skal ikke ende i et bureaukra-
tisk	 kaos	 af	 dokumentationskrav,	 så	
meningen går tabt. Men vi kan ikke 
længere se stort på vores voldsomme 
ressourceforbrug”, mener ministe-
ren. 

Lea Wermelin understreger, at re-
geringen derfor som en opfølgning på 
Klimaloven etablerede Klimapartner-
skaber inden for alle brancher, hvor 
fagfolk og eksperter inden for de re-

spektive	fagområder	er	kommet	med	
konkrete bud på, hvordan brancherne 
selv	kan	flytte	denne	udvikling.	Det	er	
jo	dem,	der	er	eksperterne	og	politisk	
kan	vi	ikke	løfte	dette	selv,	siger	mini-
steren.

”Det	 har	 været	 en	meget	 positiv	
oplevelse	 at	 se	 f.eks.	 Dansk	 Indu-

stri, mange danske virksomheder og 
andre træde i karakter og melde sig 
på	 banen	 og	 støtte	 op	 om	 vores	 70	
%	 reduktion	 af	 en	 CO2-udledning	 i	
2030. Danmark skal være et grønt 
foregangsland og udvikle teknologier, 
som kan bruges i hele verden. Derfor 
lytter	 vi	 meget	 til,	 hvad	 virksomhe-

Lea Wermelin på besøg i Gribskov i forbindelse med aftalen om 20 mio. årligt til urørt skov, de-
cember 2019. På billedet ses desuden Zenia Stampe (RV), medlem af Miljø- og Fødevareudval-
get, samt Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og tidligere 
MF for Enhedslisten (2015-18). Foto: Miljøministeriet.
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derne	selv	kan	bringe	til	bordet,	så	vi	
kan	 skabe	de	 rette	politiske	 rammer	
for virksomhedernes udvikling”, siger 
hun	og	tilføjer:

”Og	 det	 gælder	 i	 høj	 grad	 også	
bornholmske virksomheder. Vi glem-
mer	 nogle	 gange,	 hvor	 mange	 ting	
vi egentlig kan i Danmark og her på 
Bornholm. Vi er lysår foran mange 
andre dele af verden, og de viser stor 
interesse for at lære af os”.

SMV’er er også centrale for at 
fremme bæredygtigt byggeri 
I	 en	 tid,	 hvor	 vi	 alle	 skal	 forbruge	
mindre og spise anderledes, er byg-
gebranchen	 også	 nødt	 til	 at	 agere	
anderledes.	Det	er	vigtigt	at	 tænke	 i	
bæredygtigt	byggeri	på	landsplan,	så	
nogle af de store aktører kan gå for-
rest i udviklingen, for det er svært for 
den enkelte håndværksmester med 
tre	ansatte	at	iværksætte	en	360	gra-
ders genanvendelsesstrategi, mener 
Lea Wermelin.

”Som	 politikere	 kan	 vi	 godt	 stille	
krav	til	virksomhederne,	men	udforsk-
ningen af muligheder og de bedste 

løsninger skal komme fra branchen 
selv.	Alt	lige	fra	alternativer	til	beton,	
til	digitale	banker	med	overblik	over	
genanvendte	og	alternative	materia-
ler,	til	materialepas	på	produkter,	 så	
vi	ved,	hvad	vi	kan	genbruge	dem	til,	
når	de	om	50	år	har	tjent	deres	første	
produktformål.	Hele	verden	er	på	vej	
ind på en grønnere kurs, så det er ikke 
længere et moralsk spørgsmål, om 
man som virksomhed vil være mere 
miljøbevidst.	Det	 er	 ren	 business	 og	
bundlinje.	 Regeringen	 arbejder	 der-
for	på	at	finde	gode	 løsninger	på	og	
støtte	 op	 om	 gode	 initiativer	 for	 at	
sikre	 et	 godt	 cirkulært	 samarbejde”,	
siger	miljøministeren.

Lige	 så	 dejligt	 det	 er,	 at	 de	 store	
byggevirksomheder kan tage ansvar 
og	rykke	på	det	her,	 lige	så	vigtigt	er	
det,	at	vi	 får	tandhjulene	til	at	virke,	
så de mange små og mellemstore 
virksomheder	 får	 optimale	 rammer	
til	at	kunne	gå	med	i	denne	udvikling,	
mener Lea Wermelin.  

”Alle løsninger er ikke for alle. Det, 
som nogle globale byggevirksomhe-
der	 skal	 tage	 ansvar	 for,	 skal	 jo	 ikke	

’en	til	en’	gælde	en	bornholmsk	hånd-
værksmester	 med	 få	 ansatte.	 Men	
de to virksomheder skal være en del 
af samme mekanisme og bevægelse 
– samme cirkulære dagsorden. De 
skal begge købe genbrugsmaterialer 
og	også	sikre	en	god	affaldssortering	
for dermed også sikre kvaliteten af de 
sekundære ressourcer. Derfor får vi 
politikere	brug	 for	 input	 fra	de	 små-	
og mellemstore virksomheder, så vi 
sikrer, at det bliver smidigt at agere 
grønt og virksomhederne ikke druk-
ner	i	dokumentation	og	papirarbejde.	
Det skal være nemt at tage et bære-
dygtigt	ansvar	 for	vores	miljø	–	også	
på Bornholm”.

Denne artikel bygger på et live inter-
view med Miljøminister Lea Werme-
lin, som er givet inden Covid19’s ud-
brud, hvor regeringen lukkede store 
dele af landet ned. Efterfølgende til-
føjer Ministeren, at:
”Regeringen prioriterer en grøn gen-
start af samfundet” 
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Indvielse af besøgscenteret ved nationalpark Thy. ”Jeg tog sammen med borgmester og en masse børn første spadestik til det nye besøgscenter 
ved Nationalpark Thy - en påmindelse om, hvor fantastisk natur vi har i Danmark, og at vi kan være fælles om at fejre den”, siger Lea Weremlin.
Foto: Miljøministeriet. 
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Annoncører

Støt	SMVbornholms	akti	viteter	og	initi	ati	ver	og	vær	
synlig for foreningens øvrige medlemmer ved at 
tegne en logo-annonce i vores medlemsblad. 

Prisen	for	et	års	annoncering	i	fi	re	blade	koster	
2.500,00	kroner	-	kontakt	næstf	ormand	Torkild	
Hansen	for	mere	informati	on	og	oprett	else	af	logo-
annonce-abonnement. Bladet trykkes i et oplag på 
180-200	stk.	og	omdeles	ti	l	alle	medlemmer,	samt	
sendes	ti	l	de	lokale	medier.

Pris for et år – fi re blade kr. 2.500,-
Henvendelse ti l Torkild Hansen – næstf ormand

Øens Gulvsliber

A D V O K A T F I R M A E T  P A L D A N
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Om Naturens dag 2019 siger Lea Wermelin: ”Vi skal alle bruge naturen noget mere, så vi sætter mere pris på den og passer på den. Det er Natu-
rens Dag en dejlig påmindelse om”. Foto: Miljøministeriet.

SMVbornholm er et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, hvor vi bl.a. arbejder for at præge
erhvervspolitikken og fremme SMV’ernes synspunkter og vilkår - både lokalt, regionalt og nationalt.


