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Nordjyske virksomheder showcaser grøn omstilling
I foråret modtog Væksthus Nordjylland og Region Nordjylland en bevilling på knap tre millioner
kroner, der er øremærket udviklingen af værktøjer til grøn omstilling i erhvervslivet. Nu mødes
en lang række partnere og aktører fra hele Europa for at høre, hvordan nordjyske virksomheder
udnytter den cirkulære økonomi.
Aalborg, d. 19. september 2016 – En ny dagsorden breder sig med lynets hast blandt virksomheder og
organisationer i Europa. Den går under navnet cirkulær økonomi og kan give Europa en chance for at
skabe et mere bæredygtigt og ressourceeffektivt samspil mellem vækst og miljø.

Cirkulær økonomi handler om at skabe en økonomi, hvor de ressourcer, vi tager i brug, beholdes i
cirkulation i stedet for at blive brændt af eller ende deres liv på en losseplads. En cirkulær økonomi er
ikke kun sund økonomisk fornuft i en verden, hvor ressourcepriserne stiger markant hurtigere end
lønningerne. Det er også sikkerhedspolitisk afgørende, at vi som ressourcefattigt kontinent gør os mindre
afhængige af at importere fx olie, gas og mineraler fra udlandet. Det har flere nordjyske virksomheder
oparbejdet stor erfaring med, og derfor kommer en lang række partnere og aktører fra det europæiske
CESME-netværk (Circular Economy for SMEs) til Aalborg d. 21. september, hvor de skal høre om de
nordjyske erfaringer på området.
- Det er nødvendigt at begynde at arbejde strategisk med omstillingen til grønne og mere bæredygtige
energiformer. Derfor er vi meget glade for, at udlandet begynder at få øjnene op for de nordjyske
erfaringer på området. For de virksomheder, der er tidligt ude og kan se perspektiverne i en grøn
omstilling, kan der være store gevinster at hente, både økonomisk og miljømæssigt. Derfor arbejder
Væksthus Nordjylland sammen med Regionen målrettet på at udvikle en model for, hvordan vi vejleder
de nordjyske virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi, siger Jane Ribergaard Holm,
udviklingsansvarlig i Væksthus Nordjylland.
Når CESME kommer til Nordjylland d. 20-21. september kan de ud over Væksthus Nordjylland, Region
Nordjylland, North Denmark Sustainable Network møde en lang række nordjyske virksomheder,
herunder Aage Vestergaard Larsen, Aalborg Portland, NCC, Rockwool og Reno Nord.

Interreg Europe-programmet, som er det økonomiske fundament under CESME, støtter regionale
projekter, der øger videndeling og læring mellem virksomheder og myndigheder. Interreg Europeprogrammet finansierer 85 procent af projektet, mens projektparterne selv står for de sidste 15 procent. I
den første fase af projektet skal parterne blandt andet identificere ”best practice” for kortlægning af
ressource- og energieffektivisering i SMV’er med henblik på at udvikle nye værktøjer, som
virksomhederne kan gøre brug af i projektets videre fase.
Projektet vil efter endt afslutning blive indarbejdet i Væksthus Nordjyllands Væksthjul.
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Om Væksthus Nordjylland:
Væksthus Nordjylland er et af fem Væksthuse i Danmark og er ejet af de 11 kommuner i Region
Nordjylland. I Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres Vækstplan og gjort

udfordringer til muligheder. I Væksthus Nordjylland kan man få kortlagt sine forretningsmuligheder af et
stærkt hold af uvildige vækstkonsulenter. Man kan trække på konsulenters specialiserede viden, og
Væksthus Nordjylland åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der har erfaring med at
implementere vækstplaner. Væksthus Nordjylland er operatør på en lang række programmer, der via
privat rådgivning gør det muligt at igangsætte målrettede udviklingsforløb, der skaber vækst. Det sker i
tæt samarbejde med de nordjyske erhvervskontorer og med midler fra EU. Læs mere på
www.vhnordjylland.dk.

