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Pressemeddelelse: Ny grøn vejledning skal sikre bæredygtighed i malerfaget 

Hvilke udfordringer møder danske malermestre, når det kommer til bæredygtighed? Det har et nyt projekt 

afdækket og kommer med lette råd og vejledninger til at tænke grønt, bæredygtigt og socialt ansvarligt.  

 

Projektet ‘Bæredygtig omstilling og samfundsansvar i malerbranchen - fra overordnede Verdensmål til konkret 

handling’ kommer både med en ny branchevejledning, et idekatalog, best practice videoer og lette råd til, hvordan 

man som malermester kan tænke bæredygtighed ind i sin virksomhed. Det hele er samlet på hjemmesiden 

bæredygtigmaler.dk og skal gøre det lettere for malerbranchen at tænke bæredygtigt både i forhold til social 

ansvarlighed og miljø. Det kan nemlig være en jungle at finde rundt i, hvad man som malermester konkret kan gøre, 

som både er godt for miljøet og samfundet, samtidig med at det giver mening ud fra et økonomisk perspektiv. Frem 

for alt, så skal det være let at handle bæredygtigt: 

“Bæredygtighed kan virke uoverskueligt. Men det behøver det langt fra at være. Derfor har vi lavet en tjekliste med 

de vigtigste temaer, som man kan gennemgå step for step. Mange kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere vil 

helt sikkert kunne se en værdi i en styrket grøn og social profil”, siger Peter Kellermann Brandorff, der er konsulent i 

Kooperationen. 

Projektet har også til formål at gøre det lettere for malerbranchen at tage et større samfundsansvar: 

“Der er udbredt enighed om, at man skal tage samfundsansvar. Vi oplever, at malerne gerne vil, men at de samtidigt 

mangler inspiration - og ikke mindst viden. Nogle ting kan de selv gøre, mens andre kræver tiltag på branche- og 

myndighedsniveau. Derfor har vi suppleret vejledningen med et branchenotat”, siger Jonathan Jakobsson, der er 

projektleder i Naboskab. 

Nogle malervirksomheder betragter sociale tiltag som en naturlig del af deres malervirksomhed, hvilket går hånd i 

hånd med en sund økonomiske bundlinje. Og netop det kan gøres på forskellige måder. Nogle malervirksomheder 

har f.eks. en tæt dialog med det lokale jobcenter om at ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet. Andre forsøger 

at skabe en flad virksomhedsstruktur, hvor man som malersvend reelt føler sig inddraget i vigtige beslutninger. Men 

flere bør følge trop, hvis der fortsat skal være dygtige folk i faget:  

“Vi oplever desværre, at for mange malervirksomheder går på kompromis med arbejdsmiljøet. Det er en skam, da det 

underminerer muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i malerfaget. Rigtig mange malere er, 

med god grund, stolte af deres fag, og sådan skal det helst blive ved med at være”, siger Tonny Olsen, der er formand 

for Malerforbundet. 

 

Der står naturmaling på bøtten, men den har ikke EU-blomsten. Er den så overhovedet bæredygtig?  

Miljømærket maling er udbredt, og de fleste malere bruger dem i forvejen. Mange malermestre har dog 

udfordringer med at kende forskel på miljømærkerne og komme med de gode argumenter over for kunderne. Derfor 

kommer bædygtigmaler.dk med en oversigt over de fire vigtigste certificeringer inden for maling. Der findes dog 

også malinger uden certificeringer, der markedsføres som bæredygtige. De går ofte under betegnelsen 

naturmalinger, der dog ikke er uden udfordringer:  

”Flere begynder at bruge naturmalinger, der fx er lavet af planter og uden skadelig kemi. Det er i udgangspunktet 

godt, men ikke uden udfordringer. Hvis en maling ikke er certificeret, har vi ingen garanti for, at produktet reelt er 

bæredygtigt. Samtidigt skal producenterne være varsomme med ikke at lave vildledende markedsføring, der i sidste 

ende kan være ulovlig”, siger Jonathan Jakobsson, der er projektleder i Naboskab. 
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Projektet ‘Bæredygtig omstilling og samfundsansvar i malerbranchen - fra overordnede Verdensmål til konkret 

handling’ er udført af arbejdsgiverorganisationen Kooperationen og konsulentvirksomheden Naboskab med støtte 

fra Erhvervsstyrelsen.  

 

For yderligere information eller kommentarer kontakt venligst: 

Peter Kellermann Brandorff, konsulent Kooperationen. Mail: pkb@kooperationen.dk /Mobil: 22 25 03 53  

Jonathan Jakobsson, projektleder Naboskab. Mail: jo@naboskab.dk /Mobil 29 21 80 98 

 

Find mere information på: www.bæredygtigmaler.dk     

Best practice video om social bæredygtighed: https://www.youtube.com/watch?v=jB3RcHtm1_U   

Best practice video om grøn bæredygtighed: https://www.youtube.com/watch?v=o3T_4gU5DxU  
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