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Cirkulær økonomi og 
grøn omstilling 

NBE’s vision er at skabe en region, hvor alle rest-
produkter udnyttes og bliver til nye ressourcer. 
Arbejdet har to fokusområder: 

1. Partnerskaber, værdikæder og industri-
symbioser: NBE vil understøtte udviklingen
af cirkulære værdikæder, samt fremme
nye forretningsmodeller, der fokuserer på
funktion over produkt. Vi har særlig vægt på
sektorer med stort potentiale for genbrug,
istandsættelse og genanvendelse.

2. Værdi i borgernes affald: NBE vil udvikle
innovative løsninger, så borgernes affald kan
blive en ressource for erhvervslivet.

Vi vil arbejde med partnerne i den offentlige  
sektor for at understøtte, at de offentlige indkøb 
og udbud fremmer en bæredygtig erhvervsud-
vikling i regionen.

Det blå og det  
grønne Nordjylland 

Nordjylland er Danmarks spisekammer. Vi har 
mere natur og hav end noget andet sted i Dan-
mark. Produktion og forarbejdning af produkter 
fra land og vand er afgørende for både vores 
økonomi og vores identitet. Det betyder også, at 
fødevareindustrien er Nordjyllands største kilde til 
klimaforandrende emissioner, og derfor har NBE 
en vision om at bidrage til at skabe en positiv 
forandring for sektoren. 

NBE vil gerne være katalysator for innovative 
virksomheder på feltet, og vi arbejder også med  
udvikling af potentialet i biomasse som en ressource 
i industrien og sekundært som en energikilde.

Energi til grøn vækst 

Det integrerede energisystem skal være med til at løse 
det hurtigt stigende behov for bæredygtig energi til 
erhvervsudvikling, transport, bolig, by og forbrug. Vi ser 
en tæt sammenhæng mellem udviklingen af en ny, 
bæredygtig energistrategi, bæredygtig 
erhvervsudvikling og regionsudvikling.  

CO2-neutral energi vil være en væsentlig konkurrence-
fordel for nordjyske virksomheder, og NBE har fokus 
på at koble medlemsvirksomhederne ind i de inte-
grerede energisystemer. NBE-medlemmer kan indgå 
i arbejdet med bæredygtig energianvendelse, og 
aktiviteterne i netværket skal understøtte den am-
bition. Derudover skal SMART city-tiltag hjælpe til at 
skabe synergi mellem brug af overskudsenergi og en 
regional erhvervsudvikling. 

NordDanmark går foran

Det er NBE’s vision, at Nordjylland fortsat skal være 
dagsordensættende og løfte ambitionsniveauet 
for bæredygtig erhvervsudvikling. NBE er skabt som 
en bro mellem den offentlige sektor og det private 
erhvervsliv. Vores unikke perspektiv giver os en særlig 
styrke i at understøtte nye og innovative initiativer, 
der går på tværs af traditionel sektortænkning. I den 
kommende strategiperiode vil vi styrke den bro og 
dele ud af vores erfaringer.  

NBE vil blive ved med at inspirere, understøtte og 
hylde de mange virksomheder i NordDanmark, som vil 
være en del af løsningen på klima- og ressourcekrisen. 
NBE’s medlemskreds er nytænkende og åben, og vi 
kan løfte meget i fællesskab. Vi vil øge medlemmernes 
synlighed, styrke vidensinstitutionernes rolle og tiltræk-
ke endnu flere små og mellemstore virksomheder.

Nordjylland er Danmarks 
spisekammer. Vi har mere natur og 
hav end noget andet sted i Danmark.

Produktion og forarbejdning af 
produkter fra land og vand er 
afgørende for både vores økonomi 
og vores identitet.
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www.nben.dk

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDan-
mark (NBE) er et fyrtårn for den grønne omstilling i 
Norddanmark. Vi bidrager aktivt til, at erhvervsudvik-
lingen i regionen er baseret på bæredygtige forret-
ningsmodeller. 

NBE’s arbejde hviler på en triple-helix-struktur, der går 
på tværs af det offentlige, vidensinstitutioner og virk-
somhedsmedlemmer. Det giver os en unik rolle som 
brobygger, og vi vil i den kommende strategiperiode 
styrke dette partnerskab og samskabelsen mellem de 
tre parter. 

NBE arbejder ud fra fire grundværdier: 
• Grøn omstilling baseret på konkrete løsninger. 
• Synlige resultater, der får flere med ombord. 
• Stærke netværk, der styrker videndeling, nye 

idéer og samarbejde.
• Partnerskaber, der sikrer succes i fællesskab. 

I perioden 2020-2024 vil netværkets arbejde hvile på 
fire faglige hovedsøjler: 

Læs mere på www.nben.dk eller kontakt os på telefon 9931 2169. 
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