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Oversigt over menneskeskabte 
belastning som kan “tippe” det 
“globale” Økosystem – samt 

nuværende status  
Katherine Richardson et al. 2009 Nature 
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GRØN OMSTILLING 

Verden står overfor to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og klima/miljøkrisen.  
Derfor står bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor stigende 
forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer meget højt på 
regeringens dagsorden. 
Danmark har chancen for udvikle sig til et grønt demonstrationsland for nye 
teknologier og nye metoder. På den måde vil vi skabe grundlaget for at bevare og 
udvikle nye produktions – og videns arbejdspladser i den private sektor 
 
 

En høj innovationskapacitet handler om, at virksomhederne får de 
bedste rammer til at udnytte fremtidens kilder til innovation. Det kræver, 
… at universiteter og andre videns institutioner åbner sig og deltager i 
fremtidens globale innovationsnetværk. 

Løsningen af disse udfordringer skal være vækstdriver !!  

Regerings 
grundlaget 2011 

Regerings 
grundlaget 2011 
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En ny analyse gennemført blandt 50 danske fødevarevirksomheder viser, at 
94 procent af virksomhederne ser hensynet til den miljømæssige 
bæredygtighed som en væsentlig løftestang for at kunne skabe øget vækst og 
konkurrenceevne 

 
 

CHINA TO INVEST 2 TRILLION YUAN IN LOW-CARBON ECONOMY 
China will invest 2 trillion yuan (about $313 billion) to promote a green, low-
carbon economy in the next five years 
 
 
Udskiftes alle PC skærme i det offentlige til fladskærme vil 18 % af EU`s 
Kyoto forpligtigelser (reduktion) være imødekommet.   
 

 
 
 

  

Bæredygtighed en god forretning 
 

Fødevareministeriet 
2012  

Planet Ark 26 Sep 11 

DG Environment 2009 
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AAU, Erhvervsafdelingen, Energikonsulenter og Miljøforvaltningen 
tilbyder virksomhederne i Netværk for bæredygtig erhvervs-
udvikling  
 
Samarbejde om en forretningsplan for bæredygtighed 
  som giver konkurrencefordele 
Bistand til bæredygtig Innovation  
Bistand til at finde offentlige støttemidler 
Mulighed for at deltage i virksomhedsnetværk mhp 
  erfaringsudvikling 
 Studerende og forskere på universitetet samt 
miljøsagsbehandlerne bistår virksomhederne med konkrete 
projekter  
 
Først som et forsøg – pilot projekt i Aalborg  
 

Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst  
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Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst  

Reduceret 
Miljøbelastningen  

Fokus for Grøn vækst 

Bæredygtigt 
Ressourceforbrug 
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Hvad har vi lært af Pilotprojektet ? 
 
 

Der er behov for en projektleder der ikke laver andet end NBE 
 

Der er behov for at miljøsagsbehandleren er projektkoordinator på 
aktiviteterne på hver virksomhed  

for at sikre fremdrift  
 

Der er behov for strammere styring for at sikre koordinering mellem parterne 
og virksomhederne 

 
Der er værdi for virksomhederne og bæredygtige 

resultater i samarbejdet  
Konceptet fra Pilot projektet fastholdes og udvides 

Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst  
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Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst  

Nu udvides projektet til at være et pilot projekt i 
Regionen med Hjørring og Aalborg kommuner som pilot 
kommuner 

Skal dette være en hjørnesten i den permanente 
Erhvervsfremme indsats rettet mod en bæredygtig 
industriudvikling ?  
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Bæredygtig 
Driftoptimering 
 
Bæredygtig 
Produktudvikling 
 
Bæredygtige 
produkter der giver 
grøn omstilling 

 
Bæredygtig 
byudvikling 

 Strategi og mål 
Miljøbelastning per 
produceret enhed 
 aftalte indsatser  

Viden opbygning 
via kurser /netværk  

Udviklings 
Projekter 
 
af 
produktion  
 
eller 
produkt  

Samarbejdsprojekter  
til fælles gavn for 
virksomhed og 
bæredygtig kommune 

Hvad sker der i resten af 2012 ? 
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Hvad sker der i resten af 2012 ? 
 

Projektet som helhed  
 
1) Der ansættes projektleder i 1. kvartal 

 
2) Der etableres hjemmeside for projektet som fælles info platform for 

virksomhederne og profilering af virksomhedernes bæredygtighedsarbejde 
 

3) Der indgås formelle samarbejdsaftaler mellem parterne for at sikre klare 
aftaler om roller og ansvar 
 

4) Der gennemføres netværksmøder hvert kvartal  
 

5) En bestyrelse for netværket etableres for at sikre en forankring af projektet 
i en permanent organisation løsrevet projektet 
 

6) Der gennemføres efteruddannelse af miljøsags- 
      behandlerne for at styrke projektkoordinator rollen    
    

Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst  
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Hvad sker der i resten af 2012 ? 
 

De “gamle” netværksvirksomheder 
 
1) Miljøsagsbehandleren aftaler indhold I projektkoordinator rollen sammen 

med virksomhederne 
 

2) Projekt – og tidsplanerne for de aftalte indsatser opdateres og evt nye 
aftaler om indsatser indgås mellem parterne og virksomhederne herunder 
de studerende og forskerne på AAU 
 

3) Det aftales, hvordan forretningsplanerne skal udformes endeligt så de kan 
færdiggøres i 2012 i samarbejde mellem virksomhed, miljøsags-
behandleren og AAU 
 

4) Der “netværkets” mellem virksomhederne for at  
      identificere muligheder for at understøtte hinanden  

 
 
 
 

Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst  
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Hvad sker der i resten af 2012 ? 
 

De “nye” netværksvirksomheder 
 
1) Der indgås aftale mellem Kommunen og virksomhederne om deltagelse 

NBE – NordDanmark 
 

2) Der gennemføres bæredygtighedsscreeninger efter aftalt tidsplan i 
samarbejde med virksomhederne 
 

3) Der udarbejdes aftaler om de udvalgte indsatser med angivelse af 
tidsplaner , roller og ansvar med miljøsagsbehandler som 
projektkoordinator 
 

4) Der tilkobles studerende og eller forskere til de aftalte indsatser, 
     når relevant ligesom Erhvervskontorerne aktiveres 

 
 
 
 
 

Grøn Viden + Grøn Myndighed + Grøn Virksomhed = Grøn vækst  
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