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Bæredygtighed bliver nu et nationalt dansk anliggende 

Affald er ikke længere bare affald. Det er en ressource.  

Derfor har Styrelsen for forskning og innovation sat projektet ”National Cirkulær Økonomi HUB” i søen, der via innovativ 

tværfaglighed, viden, teknologi og produktion skal gøre Danmark til epicentret for bæredygtighed i fremtiden. Med andre ord skal 

bæredygtigheden nu have et kollektiv boost i Danmark. 

”Det er vores klare mål med den Nationale CØ HUB, at Danmark i fremtiden er et vækstcenter for bæredygtighed. Vi skal samle 

kræfterne fra de forskellige erhverv og vise virksomhederne, at der findes andre bundlinjer end den med kroner og ører,” siger 

Isabella Holmgaard, projektleder på National Cirkulær Økonomi HUB.  

Fire forskellige brancher i form af ”bygge og anlæg”, ”tøj, tekstil og træ”, ”plast og emballage” samt ”landbrug og fødevarer” byder 

hver ind med input om, hvordan deres branche kan arbejde med at minimere affaldsgenering og bidrage til en højere grad af 

ressourceudnyttelse og genanvendelse.  

I sidste ende skal vidensdelingen og de konkrete kommende projekter bidrage til at vise, hvordan enkelte virksomheder kan 

arbejde med tiltag, der booster virksomhedens bæredygtighed.  

”Det er vigtigt, at bæredygtighed ikke bliver et luftigt begreb, vi slynger om os. Den Nationale Cirkulære Økonomi HUB skal fungere 

som en driver for brancher, hvis virksomheder skal blive mere bæredygtige igennem håndgribelige projekter. Vi skal ikke opfinde 

den dybe tallerken igen, men vi skal gøre den mere bæredygtig,” siger Isabella Holmgaard.  

Tre tværgående udviklingsspor med kommunale og regionale innovationssamarbejde, en ny bæredygtigheds-certificering, som vi 

kender det fra økologiens verden, til virksomheder, der ønsker at arbejde med ’nul-spilds-produktion’ og ikke mindst 

’design2disassembly’, der i korte træk handler om, at virksomheder designer produkter ud fra et mindset om, at produktet skal 

kunne skilles ad ved endt levetid og dermed forurene mindst muligt.   

”Både kommuner, regioner og private og offentlige virksomheder kan deltage i projektet. Kommer man til os med et ønske om en 

mere bæredygtig fremtid for sin organisation eller firma, så hjælper vi med at finde partnere, der kan gøre det ønske til en realitet i 

fremtiden,” siger Isabella Holmgaard. 

Danmark skal være Europas fyrtårn for cirkulær økonomi, hvilket kun kan gøres via samarbejde med alle aktører. Et samarbejde, 

der nu er taget det første spadestik til med den Nationale CØ HUB.  

For mere information, kontakt:  

Isabella Holmgaard 

Projektleder, National Cirkulær Økonomi HUB 

Mail: isabella@ldcluster.com  

Telefon: 4124 7911 

 

 

 

 

 

FAKTA:  

Projektansvarlige for den Nationale Cirkulære Økonomi HUB er innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster, der allerede arbejder på flere, 

primært tekstile, projekter, der skal højne bæredygtigheden i de danske livsstilserhverv.  

Konsortiepartnere er InnoBYG, Dansk Materiale Netværk. Innovationsnetværk for Miljøteknologi, FoodNetwork og INBIOM.   

Projektet er toårigt og løber til den 31. december 2018. 
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