
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom til inspirationsmøde: 

Tirsdag den 15. marts 2016 kl 13.30 – 16.00  

hos EASYFOOD A/S, Albuen 82, 6000 Kolding 

 

Stadig flere virksomheder ople ver, at 

miljøledelse bliver en konkurrenceparameter 

typisk i form af krav fra kunder og 

samarbejdspartnere. Samtidig har flere 

virksomheder opnået væsentlige besparelser i 

produktionen og driften gennem arbejdet med 

miljøledelse. 

Green Network inviterer sammen med 

Miljøstyrelsen til inspirationsmøde, hvor du kan 

få mere viden om miljøledelse, og hvad det kan 

betyde for jer. Du kan blandt andet møde 

Miljøstyrelsen og virksomheder, som fortæller 

hvad indførelse af miljøledelse har betydet i 

deres virksomhed. 

På mødet præsenteres et nyt værktøj, som kan 

give jeres virksomhed overblik over, hvor langt I 

er fra at have implementeret miljøledelse (både 

ikke-certificeret og certificeret system).   

 

 

 

God forretning og bedre miljø med 

Miljøledelse 

 

Kom og hør hvordan miljøledelse og ressourceeffektivitet 

kan resultere i: 

 Økonomiske besparelser 

 Styrket konkurrenceevne  

 Forbedret miljø og arbejdsmiljø 

 

Viste du…  

Virksomheder, der 

arbejder systematisk med 

miljøledelse, henter ofte 

store besparelser på 

bedre 

ressourceudnyttelse og 

en mere dedikeret 

medarbejderstab.  
(Mandag Morgen fra 2014). 

 

 

 

Viste du…  

Råvarepriserne er 

stigende. En effektiv 

ressourceudnyttelse 

bidrager positivt til 

virksomhedens 

konkurrenceevne.  
(Ressourceproduktivitet i 

dansk industri, DAMVAD, 

2013) 

 



 God forretning og bedre miljø med 

Miljøledelse 

Et inspirationsmøde 

Tirsdag den 15. marts 2016 kl 13.30 – 16.00 

 

Program 

13.30 Velkomst ved Green Network 

13.40 Virksomhedspanel 

Hør hvordan virksomhederne bruger miljøledelse strategisk i 

virksomheden, og hvordan det har resulteret i både økonomiske 

besparelser, bedre arbejdsmiljø og miljø.  

Easyfood v/ Rikke Hammer Madsen (Film) 

DanePork v/ Leo Grønvall 

hl-repro a/s v/ Frank Rask-Jendresen  

 

14.30 Pause og netværk 

15.00 Sune Rotne, Miljøstyrelsen  

 Strategisk miljøarbejde og 

ressourceeffektivitet er på agendaen. Miljøledelse kan sætte 

virksomheders miljøarbejde i system og f.eks. sikre en bedre styring 

med færre udgifter til materialer og affald, dokumentation til kunder 

samt øget medarbejdertilfredshed. Sune Rotne fortæller om stigende 

efterspørgsel efter miljøledelse generelt, krav i offentlige udbud samt i 

forbindelse med miljøgodkendelse. 

15.20 Mette Serup, Green Network  

 Bliv klogere på miljøledelse og hvorfor det er en god forretning. 

Præsentation af netværkenes nye værktøj, som giver din virksomhed 

overblik over, hvordan i forbedre jeres miljøledelse (både ikke-

certificeret og certificeret system). 

15.40 Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) – en 

mulighed for støtte til nye miljøløsninger - Få mere at vide om 

ansøgningsrunden i 2016.  v/ Mariane Hounum 

16.00  Afslutning  

Mødet er for virksomheds ledelse og miljø-/kvalitetsansvarlig. 

Tilmeld dig på www.greennetwork.dk - Senest tilmelding den 11. marts 016. 

Green Network er et erhvervsnetværk, som yder sparring og netværk med 

fokus på CSR og ledelse. 

http://www.greennetwork.dk/

