
Kom godt i gang med Grønne Indkøb! 

- sæt mål for din virksomheds købsbeslutninger 
 

Onsdag den 2. marts 2011 kl. 8.30 – 11.30 

Hos UDVIKLINGVEJEN, Rødding 

Hvordan ser det ud hos jer? Findes der en klart formuleret indkøbspolitik i 

virksomheden, og bliver denne fulgt? 

Der findes et utal af mærkningsordninger, men kender virksomhederne til disse, og 

gør de brug af de hjælperedskaber, som findes tilgængeligt? 

 

Som en del af ”GRØN INDKØBSUGE” hvor Key2Green i samarbejde med 

miljøstyrelsen arrangerer en række landsdækkende inspirationsmøder, vil du møde 

andre indkøbs- og miljøansvarlige og blive opdateret med aktuel viden om 

bæredygtige og grønne indkøb. 

 

Et af vores medlemmer i Miljønetværk Syd, Billund Lufthavn, repræsenteret ved 

miljømedarbejder og indkøber, vil komme og fortælle om hvad det er for 

udfordringer, de står overfor, under titlen: ”Fra politik til handling”. 

 

Miljønetværk Syd og Grønt Netværk Sønderjylland har deltaget i et forskningsprojekt 

sammen med de andre miljønetværk under Key2Green. Der er blevet lavet en 

interviewundersøgelse af, hvordan virksomhederne i netværkene arbejder med 

grønne indkøb, og resultaterne heraf har afdækket, hvor barriererne ligger for at 

handle mere grønt.  

Det samlede fokus på mødet vil være; ”Hvordan finder jeg løsninger på de forskellige 

udfordringer der er i netop min virksomhed”? 

  

Program: 

08.30- 08.45 Velkomst + morgenkaffe og brød 

Miljønetværk Syd ved konstitueret sekretariatsleder Tine E. Nedergaard 

 

08.45 – 09.30 ”Det er ikke så svært” 

ved Mette Lise Jensen, fuldmægtig ved Miljøstyrelsen 

 

09.30 – 10.15 ”Miljømærkerne – en smutvej til grønne indkøb” 

ved Karen Dahl Jensen, projektleder ved Miljømærkning Danmark 

 
10.15- 11.15 ”Hvordan så – fra politik til handling” 

ved miljømedarbejder Jette Gelsbjerg og indkøber Kim Sørensen, Billund 

Lufthavn. 

 

11.15 – 11-30 Opsamling 

 Dannelse af ERFA-gruppe  

 

 

Se også:  www.key2green.dk for andre arrangementer i uge 9 

 

 

 

 

 

 

Tid: Onsdag den 2. marts 2011 

 kl. 8.30 – 11.30 

 

Sted: UDVIKLINGVEJEN 

Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding 

 

Målgruppe: Den indkøbs-og 

miljøansvarlige i private og 

offentlige virksomheder. 

Pris: GRATIS 

Tilmelding: 

fredag den 18. februar 2011  

på www.milsyd.dk 

 

Max 45 deltagere 

 

Arrangementet er arrangeret i 

samarbejde med Grønt Netværk 

Sønderjylland 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.key2green.dk/
http://www.milsyd.dk/

