
KOM MED PÅ DEN 
GRØNNE OMSTILLING

23. november 
08.00-12.00
Schæffergården
Gentofte 
GÅ TIL TILMELDING

KONFERENCE FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VIL Du MED pÅ EN GrøN rEjsE?

For mange virksomheder kan omstilling til en grøn forretningsmodel og en cirkulær økonomi være en længere rejse, men 
en nødvendig rejse. Nødvendig fordi virksomhedernes omverden i stigende grad stiller krav til innovative grønne løsninger 
i produkter og services. 

På denne dag giver vi dig mulighed for at blive inspireret af andre virksomheder, der har taget rejsen. Kom og hør mere 
om deres erfaringer med at optimere deres forretning i en grønne retning og hør om to projekter, der har bistået dem i 
rejsen.  

Der vil på dagen være rig mulighed for at netværke og høre mere om, hvordan Gate 21 og Væksthus Hovedstadsregio-
nen kan understøtte din virksomheds grønne rejse. Læs mere her i programmet om selve dagen, hvem du kan møde på 
konferencen og hvordan din virksomhed kan tage det næste skridt i rejsen mod en grønnere forretningsmodel.

https://groenomstilling.eventbrite.com


PROGRAM 

08:30

Flemming Besenbacher  
Flemming er tidligere formand for regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi, 
der afleverede deres anbefalinger i juni i år. Flemming er også formand for bestyrelsen 
i Carlsberg A/S og deltager i både ind og udland i sammenhænge, hvor han taler for, 
at erhvervslivet påtager sig en rolle for at mindske de globale klimapåvirkninger. Hør 
Flemmings input til de små og mellemstore virksomheder. Herunder, hvilke anbefalin-
ger regeringen arbejder videre med, når det gælder erhverv, og hør hvordan det bliver 
grebet an i Carlsberg, der blandt andet har som mål at halvere sine bryggeriers vand-
forbrug inden 2030. 

Henriette Melchiorsen  
Henriette har tidligere arbejdet som projektleder hos Lifestyle & Design Cluster og har 
der haft en central rolle i udvikling af grønne forretningsmodeller for cirka 40 små og 
mellemstore virksomheder. Få inspiration og lær af best practice virksomheder, når 
Henriette guider dig gennem den grønne jungle. Henriette er uddannet som Industriel 
designer på Danmarks Designskole og har arbejdet med designfaget i over 20 år. Ar-
bejdet har foregået i to parallelle spor med både kommercielle opgaver og kunstnerisk 
virksomhed.  

KEYNOTE SPEAKERS

REGISTRERING & LET MORGENMAD

VELKOMST
/Direktør for Schæffergården Peter Feddersen & dagens værter:
Dan Boding-Jensen, projektleder Væksthus Hovedstadsregionen  
& Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, projektleder i Gate 21 

GYLDNE MULIGHEDER I EN GRØN FORRETNINGSVERDEN - hvad betyder 
regeringens anbefalinger for små og mellemstore virksomheder?
/Flemming Besenbacher, tidligere formand for regeringens Advisory board for 
cirkulær økonomi samt bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

MØD VIRKSOMHEDERNE - bliv inspireret, stil spørgsmål og få praktisk indsigt i, 
hvordan man som virksomhed kan arbejde med cirkulær økonomi

ØKOLOGISK SNACK

LESSONS LEARNED - hvad er det vigtigste at overveje som virksomhed, når 
du skal igang med den grønne vej? 
/Henriette Melchiorsen, designer og projektleder

NÆSTE SKRIDT - få input til, hvordan du kommer videre herfra
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MØD VIRKSOMHEDERNE

LED IBoND A/s 
LED iBond arbejder med at etablere et nyt grønt produktområde til brug for pro-
duktion af slagtekyllinger. Internationale studier indikerer, at der er store miljø-
mæssige og økonomiske fordele ved at anvende farvet LED-lys under opdræt af 
kyllinger, herunder forbedret dyrevelfærd. LED iBond har udviklet en unik og inter-
nationalt patenteret LED-løsning, der også vil kunne indgå i fremtidige systemløs-
ninger for kyllingefarme globalt. Der produceres årligt ca. 60 milliarder kyllinger, så 
”nichemarkedet” er ganske stort og voksende for den rette LED-teknologi. 
Kom op hør Lars Frederiksen, CTO og medejer af LED iBond fortælle om deres 
planer for miljøforbedring. 

ChrIsToNIk
Christonik er i gang med at skabe en ny grøn forretningsmodel til det nordeuropæ-
iske marked. Det handler om on road måling af luftforurening fra primært diesel- 
køretøjer i byerne. Christonik kan tilbyde at måle og dokumentere det reelle 
indhold i køretøjers udstødning med Remote Sensing udstyr i en normal trafik- 
situation. Udstyret har i en årrække været i drift i en række amerikanske stater og 
bliver derudover anvendt i pilotforsøg i adskillige europæiske storbyer. Til konferen-
cen kan du opleve deres direktør, Christian Rud Ingvardsen fortælle mere om deres 
cirkulære forretningsplan.

koMposTBuDENE
ReGreen Gardens er designet af Stine Laurberg Hansen, der siden 2015 har arbej-
det med at udvikle mødesteder i byer og parker baseret på genbrugsmaterialer 
og grønne kredsløb. Hendes produkt består i at udnytte virksomheders grøntaf-
fald på en attraktiv måde, hvor der skabes grobund for at virksomheden får en 
grønnere profil, bevidstliggøre ansatte om genanvendelse bl.a. gennem oplæg og 
events og øge medarbejdertrivslen, samt bruger ReGreen Gardens til at skabe 
grønne rum på/i virksomheden. Det er i høj grad den cirkulære forretningside virk-
somheden er baseret på, og du kan høre mere om, hvad Stine har brugt 
Bæredygtig Bundlinje til. 

ENVIroNMENT soLuTIoNs 
Virksomheden har mere end 12 års erfaring inden for oversvømmelsesbeskyttel-
se – No Floods - og har specialiseret sig i midlertidige barrierer, der sikrer mod 
oversvømmelser på grund af storme og nedbør. Virksomheden har ved hjælp af 
cirkulær økonomis principper for forlængelse af produktlevetid og genanvendelse 
af produkter og komponenter været i stand til at udvikle nye forretningsmodeller, 
der sparer produktionen af store mængder plastfolie, fordi oversvømmelsesbar-
riererne ikke længere kasseres efter brug, men genbruges efter kvalitetstjek og 
eventuelt reparation.



Bæredygtig Bundlinje
LIsE-LoTTE sChMIDT-kALLEsøE
Lise-Lotte er seniorprojektleder på projekt Bæredygtig Bundlinje i Gate 21. Her faciliterer hun forløb 
med udvikling af grønne forretningsmodeller hos 100 virksomheder i Region Hovedstaden. 
Lise-Lotte har siden 2003 arbejdet med at engagere små- og mellemstore virksomheder i frivillige 
miljøtiltag. Hun har været med til at etablere erhvervsnetværket Grønne Erhverv i Københavns Kom-
mune, KlimaKlar erhvervsnetværket i Gladsaxe Kommune og bistået en grøn omstilling i erhvervslivet 
i en række øvrige kommune. Senest som rådgiver i energikonsulentvirksomheden Viegand Maagøe.

DAGENS VÆRTER

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller 
DAN BoDING-jENsEN
Dan er projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen og hjælper regionens virksomheder med forret-
ningsudvikling i den igangværende grønne omstilling. Det sker med fokus på de kommercielle mu-
ligheder. Det er miljøgevinster ude hos kunderne som er omdrejningspunktet mere end det er virk-
somhedernes interne miljøarbejde. Selvom det selvfølgelig hænger sammen. Dan er ekspert i og har 
arbejdet med grønne forretningsmodeller og konceptudvikling inden for grøn omstilling i mere end 
10 år. Forståelse af kundernes behov, reelle adfærd og præferencer bruges systematisk til at afsøge 
grønne forretningsmuligheder. 

BAG koNfErENCEN
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Gate 21 og Væksthus Hovedstadsregionen, som begge 
arbejder med udvikling af grønne forretningsmodeller, cirkulær økonomi samt energi- og materialeeffektivi-
seringer som middel til vækst i små og mellemstore virksomheder.

Konferencen vil præsentere resultater fra følgende projekter:

Bæredygtig Bundlinje
Partnere: Gate 21, Frederikssund Erhverv, Grønne Erhverv – Københavns Kommune, Allerød Kommune, 
Fredensborg Kommune, AAU-CPH, DTU, Gribskov Erhvervscenter, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, 
Gentofte Kommune, Hvidovre Kommune, Bornholms Regionskommune, Hørsholm Kommune

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller 
Partnere: Væksthus Hovedstadsregionen

Begge projekter er støttet af EU’s Regionalfond samt Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstadsregi-
onen

Bæredygtig Produktion 3.0 
Partnere: AAU-CPH, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Nordjylland, Gate 21.  
Projektet er støttet af Industriens Fond

Layout: Gate 21


