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Velkommen

Business Park Nord

Brith Lund Jørgensen, Direktør 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark 

Tina Strøm Trolle, Projektmedarbejder
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Hvad er NBE?

Organisation med 120 medlemsvirksomheder i samarbejde

med 11 kommuner!

• Bæredygtig forretningsudvikling

• Grøn omstilling, innovation og vækst

• Partnerskaber og samarbejde (offentlig/privat/viden)

• Strategisk udvikling – hele produktlivscyklus

• Fremme cirkulær økonomi – Det Cirkulære Nordjylland

Formålet er at skabe grøn vækst i Nordjylland!
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Det bedste tilbud lige nu:

Få udarbejdet en grøn forretningsmodel for din virksomhed, helt gratis.

• Der er ingen udlæg eller egenfinansiering fra virksomhedens side, ved 
udarbejdelse af grøn forretningsmodel

• Eneste krav er indlevering af timeregistreringer og lønsedler

• 100 timer registreret ved et konsulentforløb på kr. 60.000,-
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Grønne forretningsmodeller kan fx være: 

❑ Reduktion af spild – fx materialer, madspild 

❑ Optimering af ressourceforbrug i produktionen

❑ Ændret / forbedret materialevalg – fx emballage

❑ Ny forretningsmodel for genbrug af materialer 

❑ Affald til ressource – forretningsmodel for symbiose

❑ Overskudsmaterialer til ny forretningsmodel – ny organisering

❑ Helhedsorienteret energioptimering, som et forretningsområde

❑ Optimering af genanvendelse af ”affald” – sortering / afsætning
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Det Grønne Rejsehold

Det Grønne Rejsehold kan f.eks. hjælpe jer med at:

• Omsætte affald til ressourcer

• Optimere energiforbrug

• Kommunikere jeres grønne tiltag

• Beregne miljømæssige og økonomiske fordele ved en omstillingsproces

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark 

Maria Kristiansen, Projektleder på DGR
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Program
8.30-8.40 Introduktion: Velkomst ved Brith Lund Jørgensen, Business Park Nord, og præsentation 

af NBE og mulighed for konsulenthjælp ved Niels Martin Frandsen, Netværk for Bæredygtig 

Erhvervsudvikling

8.40-8.50 FN’s Verdensmål: Fra verdensmål til hverdagsmål fra et virksomhedsperspektiv

8.50-9.05 Forretningsudvikling: Metodisk forretningsudvikling med fokus på FN’s Verdensmål 

ved konsulent Jens Askehave, Askehave & Askehave ApS

9.05-9.20 Forretningsudvikling: Intensiv workshopmodel med fokus på virksomhedssamarbejde 

ved Jette Thomsen og Lars Olesen, GroConsult og Circ.eco

9.20-9.50 Virksomhedserfaringer:

Motivationen bag en grøn omstilling ved Flemming Gregersen, Vendelbo Spedition

Verdensmålene som udviklingsstrategi ved Tim Stijven, Turnpikes

Cirkularitet, genanvendelse og social bæredygtighed ved Thomas Kock, Ping-IT

9.50-10.20 Workshop: Inspiration til videre arbejde med FN’s Verdensmål

10.20-10.30 Afrunding: Opsamling på workshop og spørgsmål
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Workshop

Hvad er sandsynligheden for at dine næste kunde spørg til dit klimaaftryk?

Hvordan sikrer du at din virksomhed arbejder med Verdensmålene?

Hvad er de 3 største barrierer for arbejdet med bæredygtighed i din 
virksomhed?

Hvordan er du blevet klogere på Verdensmålene og bæredygtighed i dag?

Hvilke pointer tager du med hjem fra mødet i dag?
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Afrunding

Hvilke verdensmål blev drøftet?

Hvordan er du blevet klogere på Verdensmålene og bæredygtighed i 
dag?

Hvilke pointer tager du med hjem fra mødet i dag?
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Tak for i dag

HUSK I kan finde os efter mødet

• Få et konsulentforløb allerede i dag

• Værdi: kr. 60.000,-

• Vi står klar til at besvarer Jeres spørgsmål


