
””Det kan lade sig gøre, men det er nu, vi 
for alvor skal rykke på den grønne omstil-
ling.”
 Peter Kjær Jensen, CEO i PostNord Dan-
mark, er ikke i tvivl. Klimaet er presset, 
men hvis virksomheder og myndigheder går 
sammen, så kan fremtidens udfordringer lø-
ses.
 ”Tiden er ikke længere til skåltaler. Det 
er nu, vi skal gå forrest og sætte gang i 
helt konkrete bæredygtige løsninger,” siger 
Peter Kjær Jensen.

Vi har et moralsk ansvar
Siden 2009 har PostNord i Danmark redu-
ceret CO2-udledningen med 67 procent, og 
den omfattende grønne omstilling fortsæt-
ter med fuld kraft på landevejene. Det bety-
der bl.a. udskiftning af scootere til elcykler 
og fokus på effektivisering af opfyldning af 
biler.
”Vi har simpelthen kigget alle vores forret-
ningsgange igennem for at se, hvordan vi 
kan blive et fyrtårn indenfor bæredygtig 
logistik,” fortæller Peter Kjær Jensen og 

understreger, at der er flere årsager til, at 
PostNord vil gå forrest i den grønne omstil-
ling.
 ”Vi er en traditionsrig virksomhed i Nor-
den, som føler, at vi har et moralsk ansvar. 
Vi vil gerne være ordentlige og gøre det 
rigtige. Og det rigtige er at tage ansvar. 
Det forventer vores kunder også. De kan jo 
også læse klimarapporterne og efterspør-
ger derfor også bæredygtige løsninger.”

Fossilfri biodiesel
PostNord i Danmark har siden sidste år te-
stet fossilfri biodiesel HVO100 på to tredje-
dele af sine lastbiler. Det vil sænke bilernes 
CO2-udledning med op til 90 % og dermed 
bidrage massivt til PostNords grønne om-
stilling. Biodieselen leveres af Q8, der står 
bag udviklingen af Q8 Biodiesel HVO100, 
og som også leverer de tekniske løsninger.
”Teknologien er endnu ikke til, at man kan 
køre på el på de tunge transporter, og der-
for er samarbejdet med Q8 omkring deres 
HVO100 et vigtigt skridt i den grønne om-
stilling,” siger Peter Kjær Jensen.
 De over 120 lastbiler, der nu tankes op 
med Q8 Biodiesel HVO100, kører ud fra 
PostNords godsterminaler i Fredericia, 

Aarhus, Aalborg og Køge, og er udsmykket 
med mærkater med teksten ’Omtanke for 
en grøn fremtid’.
 ”Ud over vores konkrete bæredygtige 
tiltag tilbyder vi ydermere, at man kan kli-
makompensere sin forsendelse med en lille 
merpris. Pengene går til et unikt projekt i 
Hals Mose, der er blevet til i samarbejde 
med Den Danske Naturfond, hvor en tidli-
gere stor højmose genoprettes. Ved at 
hæve vandstanden til et naturligt niveau, vil 
udledningen af drivhusgasser reduceres. I 
projektet forventes der en klimagevinst på 
ca. 1.700 tons CO2 pr. år,” fortæller Peter 
Kjær Jensen.
 Modige klimamål kræver konkret handling
Selv om FN’s seneste klimarapport var 
skræmmende læsning, så tror Peter Kjær 
Jensen stadig på, at klimaet kan reddes, 
men det kræver, at politikerne kommer på 
banen med helt konkrete tiltag, som kan 
bruges, når de bæredygtige løsninger skal 
effektueres ude i virkeligheden.
 ”Målet om at Danmark skal reducere sin 
CO2-udledning med 70 procent (i forhold til 
1990) inden 2030 og være CO2-neutralt i 
2050 er meget modigt, men meget af det 
praktiske halter. Hvis vi fx ser på, hvad det 
koster at have en elbil i forhold til en die-
selbil, så er elbilen billigere i Norge, mens 
den i Sverige går i nul. I Danmark derimod 
er det dyrere at have en elbil, og så længe 
det er sådan, kan det blive svært at komme 
i gennem med den grønne omstilling,” siger 

Peter Kjær Jensen og opfordrer politikerne 
til en helt ny afgiftsstruktur indenfor den 
grønne omstilling.
 ”I Danmark er det for dyrt at være bæ-
redygtig. PostNord har en størrelse og en 
rolle i samfundet, der gør, at vi finder veje til 
at nå målet, men det er mindre virksomhe-
der måske ikke i stand til.  Jeg tror faktisk at 
alle Danske virksomheder vil være grønne, 
men det er for svært, som systemet er i 
dag. Jeg vil derfor gerne komme med en 
fremstrakt hånd og opfordre til, at myndig-
heder og virksomheder går sammen om at 
skabe optimale rammer og konkret hjælp 
til at gennemføre den grønne omstilling. Vi 
skal engagere alle parter, og vi går gerne 
forrest” understreger Peter Kjær Jensen. •

Læs mere om PostNords 
bæredygtige arbejde på  

www.postnord.dk

PostNord vil være et fyrtårn indenfor bæredygtig transport. - 
Med en målsætning om at være fossilfri transportør i 2030, 
sætter vi retningen for fremtidens logistik, siger CEO i PostNord 
Danmark, Peter Kjær Jensen.

PostNord har iværksat en lang 
række bæredygtige initiativer. 
Foto: PostNord

Vi er forpligtet 
til at gøre det 
ordentligt

Peter Kjær Jensen 
CEO i PostNord 
Danmark

Jeg føler, at vi har et moralsk ansvar. Vi vil gerne 
være ordentlige og gøre det rigtige. Og det rig-
tige er at tage ansvar, siger Peter Kjær Jensen, 
CEO i PostNord Danmark. Foto: PostNord
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Pakkebiler der 
kører på ren el

CO2 kompensér
dine pakker

Vælg genanvendelig 
emballage

Lastbiler der kører
på biodiesel

Omtanke for en grøn fremtid

Hos PostNord har vi omtanke
for en grøn fremtid

Grønnere år for år

Hos PostNord leverer vi til hele Danmark, og vi gør det 
med omtanke for en grønnere fremtid. Faktisk har vi de 
seneste 10 år reduceret vores samlede CO2-udslip med 68% 
og mere end halveret udledningen pr. pakke. Og vi er slet 
ikke færdige: Vi tester elcykler i byerne, pakkebiler, der 
kører på ren el, og bæredygtig emballage, der sparer CO2

i forhold til engangsemballage.

Fossilfri i 2030

Vi arbejder målrettet mod at være fossilfri i 2030. Vi har 
allerede sparet hver 8. lastbil væk ved at være endnu bedre 
til at fylde bilerne. 120 af vores lastbiler kører på biodiesel, 
hvilket vil reducere CO2-udledningen med ca. 6.600 tons i 
det kommende år. Og i København udvider vi vores afdeling 
af CO2-neutrale cykelbude, som sikrer bæredygtig og hurtig 
levering. 


