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Nyhed 

Center for Bæredygtig Forretning nu en realitet 
Nyt center for bæredygtig forretning sætter fokus på, hvordan private virksomheder og offentlige 

institutioner skaber vækst via miljøvenlige og bæredygtige tiltag. Gratis åbningsseminar hos Kyocera 

Unimerco, hvor rektor Elsebeth Gerner Nielsen fra Designskolen Kolding sammen med blandt andre 

virksomhederne Gabriel og Sinatur Skarrildhus udpeger bæredygtige veje til god forretning 

 

Det er et helt nyt center, som den 7. februar holder åbningsseminar. Målet er at understøtte private 

virksomheders og offentlige institutioners muligheder for at skabe arbejdspladser og vækst ved at udvikle 

bæredygtige tiltag.  

”Center for Bæredygtig Forretning giver offentlige og private arbejdspladser en fælles ramme at udvikle 

nye, innovative tiltag inden for. Vi sætter fokus på best practise og formidler denne viden videre til alle de 

brancher, som vil i gang med at skabe vækst med fokus på miljø, genbrug og andre bæredygtige 

muligheder,” forklarer direktør Betina Simonsen fra Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, 

som er sekretariat for det nye center. 

 

God forretning for egetæpper 

Center for Bæredygtig Forretning iværksættes af blandt andre Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. En af 

områdets lokale virksomheder, egetæpper, arbejder allerede med bæredygtighed. 

”For egetæpper handler social ansvarlighed om at bidrage til en mere bæredygtig verden. Det gør vi ved 

hele tiden at arbejde på at blive bedre til at håndtere miljømæssige og økonomiske udfordringer med 

fremtidige generationer for øje. Det er en tilgang, der ikke alene gavner miljøet, men samtidig også er en 

god forretningsmæssig investering,” siger kvalitets- og miljøchef Jan Ladefoged fra egetæpper. 

 

Tjener penge på bæredygtighed 

På Center for Bæredygtig Forretnings åbningsseminar fortæller rektor for Designskolen Kolding, Elsebeth 

Gerner Nielsen, om vejen fra bæredygtighed til business og tre virksomheder deler ud af deres konkrete 

erfaringer. Eksempelvis Xella Danmark, som laver byggematerialer i porebeton og kalksandsten og netop 

har lanceret Danmarks første bæredygtige og Cradle to Cradle-certificerede byggesten. Xella har 

hovedkontor i Tyskland, men valgte at lancere det nye produkt i Danmark på grund af det danske fokus på 

energi og bæredygtighed.  

 

Møbeltekstilvirksomheden Gabriel fortæller om erfaringer med bæredygtige certificeringer, og hvordan 

dette arbejde har skabt vækst og styrket virksomheden økonomisk og strategisk. Konferencehotellet 

Sinatur Hotel Skarrildhus præsenterer desuden sit CO2 fri koncept om vækst via bæredygtigt fokus på fire 

dimensioner: Miljø, Det sociale, Sundhed og Økonomi. 

 

Med andre ord sætter Center for Bæredygtig Forretning allerede på dag ét fokus på, hvordan institutioner 

og små og mellemstore virksomheder kan tjene penge på bæredygtighed og få nye produkter, markeder og 

placeringer i værdikæden. 
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Nærmere oplysninger fås hos direktør Betina Simonsen, telefon 29 36 00 90 eller strategisk udviklingsleder 
Svend Erik Nissen, telefon 96 16 62 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Center for bæredygtig forretning har sekretariat hos Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, 
Birk Centerpark 40, 7400 Herning. Telefon 96 16 62 00.  
 
 

 

 

 

Center for bæredygtig forretning holder åbningsseminar tirsdag d. 7. februar 2012 klokken 13.00-16.00 på Kyocera 
Unimerco UNIMERCO A/S, Drejervej 2, 7451 Sunds  
 
Program:  

 Velkomst v. Torben Henriksen, Erhvervsrådet Herning & Ikast- Brande  

 Formål og virksomhedernes muligheder v. Svend Erik Nissen, Center for bæredygtig forretning  

 Fra bæredygtighed til business v. Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen Kolding  

 Virksomhedscase 1: Gabriel v. Kurt Nedergaard  

 Virksomhedscase 2: Skarrildhus v. Kirsten Villumsen  

 Virksomhedscase 3: Xella Danmark v. Jesper Matzen  

 Besøg stande og hør f.eks. om CO
2
 - aftrykket, Cradle to Cradle, hvad vil det sige at være bæredygtig? Hvordan 

tjener man penge på bæredygtighed?  

 Opsummering og afslutning v. Betina Simonsen, Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning  
 
Der er gratis adgang. 
Tilmelding senest fredag d. 3. februar 2012 til Svea Lund. Tlf.: 96 42 65 49 eller E-mail: svea@moebelcenter.dk  
 


