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Introduktion

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
Norddanmark (NBE) er et fyrtårn for den grønne 
omstilling i Nordjylland. Vi bidrager aktivt til, at 
erhvervsudviklingen i regionen er baseret på 
bæredygtige forretningsmodeller. Konkrete 
handlinger, der gør en forskel og kan inspirere andre 
til også at handle bæredygtigt, er centrale i NBE´s 
DNA. 

NBE’s arbejde hviler på en triple-helix-struktur, der 
går på tværs af det offentlige, vidensinstitutioner 
og virksomhedsmedlemmer. Det giver os en unik 
rolle som brobygger, og vi vil i den kommende 
strategiperiode styrke dette partnerskab 
og samskabelse. Partnerskaber og et mere 
bæredygtigt erhvervsliv er nøglen til at sikre en 
bæredygtig fremtid.  

Et styrket og større netværk er en nødvendighed 
for forsat at kunne fremme den bæredygtige 
erhvervsudvikling i Nordjylland. Sammen kan vi 
skabe flere omstillingsløsninger, og vi vil derfor i 
strategiperioden arbejde aktivt for at indgå nye 
partnerskaber. 

Netværket 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:
• Cirkulær økonomi og grøn omstilling
• Det blå og det grønne Nordjylland
• Energi til grøn vækst 
• NordDanmark går foran

Cirkulær økonomi og 
grøn omstilling 

Sammen skal vi skabe et NordDanmark uden affald, 
hvor alle restprodukter udnyttes bedst muligt og 
bliver til nye ressourcer. Vi har særligt fokus på små 
og mellemstore virksomheder.  NBE’s arbejde med 
cirkulær økonomi bygger på en stor eksisterende 
indsats og vil også fremadrettet koncentrere sig om 
de to spor i ”Det Cirkulære Nordjylland”. 

Det første spor fokuserer på partnerskaber, 
værdikæder og industrisymbioser med særlig vægt 
på sektorer med stort potentiale for genanvendelse 
af ressourcer. Vi vil understøtte udviklingen af 
cirkulære værdikæder. Vi vil også fremme nye 
forretningsmodeller, som fokuserer på funktion over 
produkt.  Det kan f.eks. være leje af funktioner i 
stedet for salg af en vare og deleøkonomi. NBE har 
fokus på at arbejde på tværs af brancher.  

Det andet spor fokuserer på den værdi, der kan 
og skal findes i borgernes affald, og innovative 
løsninger til, hvordan borgernes affald kan blive 
til en ressource for erhvervslivet. Vi vil sammen 
med regionens renovationsanlæg bidrage 
til, at borgernes affald indgår i bæredygtige 
forretningsmodeller, forankret i regionen.

Vi vil arbejde med partnerne i den offentlige sektor 

for at understøtte, at de offentlige indkøb og 
udbud fremmer en bæredygtig erhvervsudvikling i 
regionen. 
 
Handlingspunkter
• Vi vil (fortsat) fremme nye industrisymbioser og 

understøtte udviklingen af nye, bæredygtige 
værdikæder.

• Vi vil understøtte udvikling og design af nye, 
nordjyske forretningsmodeller, der bidrager 
positivt til at løse klimakrisen, biodiversitetskrisen 
og ressourcekrisen, f.eks. forretningsmodeller for 
produkter, som er designet til genanvendelse. 

• NBE vil skabe gode muligheder for grøn 
omstilling med særligt fokus på mindre 
virksomheder ved at etablere en ordning, hvor 
man kan ”dele” en grøn ressourcemedarbejder.

• Vi vil dele viden om nye metoder til at øge 
gennemsigtigheden i leverandørkæden og 
mindske ressourcetab, f.eks. gennem øget 
digitalisering/SMART city-aktiviteter.

• NBE skal fremme den grønne omstilling via 
indkøb og udbud, både i den private sektor og i 
den offentlige sektor.

• NBE spiller ind i MEGA-projektet på Aalborg 
Universitet og det grønne testcenter i 
Nordjylland.

• Vi vil bistå medlemmerne med integration af 
FN´s verdensmål i forretningsudviklingen.
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Energi til grøn vækst 

Behovet for bæredygtig energi til erhvervsudvikling, 
transport, bolig, by og forbrug skal kobles til 
det integrerede energisystem. Der er en tæt 
sammenhæng mellem udviklingen af en ny, 
bæredygtig energistrategi og bæredygtig 
erhvervsudvikling og regionsudvikling.

CO2-neutral energi vil være en væsentlig 
konkurrencefordel for nordjyske virksomheder, 
og NBE vil have fokus på at koble 
medlemsvirksomhederne ind i de integrerede 
energisystemer. SMART city-aktiviteter skal udvikles i 
perioden.

NBE-medlemmer vil indgå i projekter om en 
bæredygtig energianvendelse, og aktiviteterne 
i netværket skal understøtte den ambition. 
SMART city-tiltag skal hjælpe til at skabe synergi 
mellem brug af overskudsenergi og en regional 
erhvervsudvikling. 

NBE støtter målsætningen om at skabe et Grønt 
Testcenter i NordDanmark og vil indgå aktivt i 
arbejdet med at skabe innovationspartnerskaber. 

Handlingspunkter
• NBE ønsker at udvide samarbejdet med 

forsyningsselskaber og andre centrale 
aktører på energiområdet med henblik på 
at sikre, at medlemmernes energianvendelse 
er bæredygtig og koblet til det nordjyske 
integrerede energisystem.

• Vi vil lære af vores erfaringer og dele metoder, 
som skal skabe klarhed i beslutningsprocesserne, 
både i virksomhederne og ved offentlige 
aktører.

• Vi vil understøtte, at biomasse fra fiskeindustrien 
og landbruget, der ikke kan genanvendes i 
fremstillingsindustrien, kan blive brugt til energi. 
I samarbejde vil vi sørge for, at ingen ressourcer 
går tabt.

• Vi vil støtte op om lokale løsninger til 
klimakompensation med fokus på fremme af 
multifunktionel jordfordeling.

• CO2-neutral produktion hos NBE-medlemmer 
skal understøttes via bistand til udvikling af 
forretningsmodeller.

Det blå og det  
grønne Nordjylland 

Nordjylland er Danmarks spisekammer. Vi har mere 
natur end noget andet sted i Danmark, og vi er 
omgivet af hav. Produktion og forarbejdning af 
produkter fra land og vand er afgørende for vores 
økonomi såvel som vores identitet.  

Produktion og forarbejdning af fødevarer er 
Nordjyllands største kilde til klimaforandrende 
emissioner, og NBE vil gerne bidrage til at skabe en 
positiv forandring, hvor sektoren kan udvikle sig i en 
mere bæredygtig retning. 

Der er et stort erhvervspotentiale i et øget 
samspil med primær-produktion, og NBE vil være 
fødselshjælper for nye innovative virksomheder. 
Der er også et stort potentiale i biomasse, først 
og fremmest som en ressource i industrien og 
sekundært som en energikilde.
 

Handlingspunkter
• NBE vil  understøtte eksisterende og nye 

virksomheder, der arbejder med cirkulær 
økonomi og tilknyttede værdikæder med 
udgangspunkt i både hav og land.

• I strategiperioden vil vi udvikle et tæt 
partnerskab med primær-erhvervet og det 
integrerede energisystem i det cirkulære 
Nordjylland.

• Vi vil tilskynde til en bedre og klogere 
anvendelse af arealer, herunder understøtte 
det multifunktionelle landbrug, klimaløsninger, 
plads til biodiversitet samt mere natur på de 
grønne områder.

• Vi vil fremme anvendelsen af biomasse til 
højværdiprodukter forud for energiproduktion, 
gennem partnerskaber mellem private og 
offentlige virksomheder og styrket samarbejde 
med primær-industrivirksomheder.

• Vi har fokus på bæredygtig turisme baseret på 
det blå og grønne Nordjylland.  
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NordDanmark går foran

Nordjylland skal være dagsordensættende og løfte 
ambitionsniveauet for bæredygtig erhvervsudvikling 
– i vores egen region og i hele landet.

NBE er skabt som en bro mellem den offentlige sektor 
og det private erhvervsliv. Vores unikke perspek-
tiv 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, støtte 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. I denne strategiperiode 
vil der være særlig fokus på at styrke rammerne for, 
at virksomhederne kan dele deres erfaringer og løse 
udfordringer i fællesskab.

Handlingspunkter
• NBE vil øge synligheden regionalt og nationalt 

omkring cases, der viser succes med den grønne 
omstilling, så vi kan dele viden, inspirere og pro-
movere NBE’s medlemsvirksomheder.

• Vi vil udvide videns-institutionernes rolle og ind-
sats i triple-helix samarbejdet for at sikre, at vores 
virksomheder har adgang til den nyeste viden. 

• Vi vil, i stadig stigende grad, gøre vores effekt 
målbar og løbende evaluere og dokumentere, 
hvordan netværkets aktiviteter bidrager til at 
fremme verdensmålene.  

• Vi vil eksperimentere med nye samarbejdsformer 
for at øge kommunikation og læring medlem-
merne imellem (mere fokus på aktiviteter med-
lem-til-medlem).

• Vi skal have særligt fokus på den relationsbårne 
synlighed og netværksdannelse via udførelse af 
vores ydelser, herunder den lokale kontakt mel-
lem byråd og virksomheder.  

• Vi vil bruge vores erfaring og netværk til at påvir-
ke regionale og nationale beslutningsprocesser, 
så den bæredygtige omstilling stimuleres mest 
muligt.

• Vi vil tiltrække flere NBE-medlemmer, blandt 
andet endnu flere SMV’er, fordi en bred med-
lemsskare styrker netværkets handlemuligheder 
og aktiviteter. 

• Vi vil fastholde eksisterende medlemmer ved 
løbende at udvikle tilbud, events. m.m. 

• Vi vil sikre information til beslutningstagere om 
reguleringer, som er barrierer for den cirkulære 
økonomi.

Partnerskabet

Partnerskabet i NBE er forankret i en triple-helix imple-
menteringsstruktur, og servicen til medlemmerne er 
forankret omkring: 
• Bæredygtighedsscreening
• Bæredygtige forretningsplaner
• Udviklingsprojekter på virksomheder
• Det Cirkulære Nordjylland, herunder:  
 • Økoinnovationssystemer – værdikædeop- 
 bygning mellem virksomheder, herunder
  industrielle symbioser
 • Inddragelse af borgernes affald i ressource 
 loops med virksomhederne i regionen
•Innovationspartnerskaber mellem kommunerne og  
  medlemsvirksomhederne

For at understøtte udviklingsprojekterne sikrer NBE 
mulighed for: 
• Studenter- og forskningsprojekter forankret i 
   virksomhedernes innovationsbehov
• Eksternt finansierede projekter i relation til de faglige       
   fokusområder:
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtige indkøb
 • Miljøkommunikation 
 • Produktionsinnovation/miljø-&energiledelse
 • SMART city
• Det Grønne Rejsehold, hvor nyuddannede bistår    
   med udviklingsprojekter



nben@aalborg.dk 

+45 9931 2169

www.nben.dk
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Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 
(NBE) er et fyrtårn for den grønne omstilling i Nordjylland. 
Vi bidrager aktivt til, at erhvervsudviklingen i regionen er 
baseret på bæredygtige forretningsmodeller. 

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


