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200 midtjyske iværksættere skal grønt fra start  

Næste generation af nystartede, midtjyske iværksættere skal tænke bære-
dygtighed ind i forretningsmodellen fra start. Det er ambitionen med et 
nyt, unikt samarbejde mellem Compas Hedensted, Erhvervshus Midtjylland 
og Aarhus Universitet. Projektet skal hjælpe op mod 200 midtjyske start-
ups grønnere i gang. Erhvervsstyrelsen støtter projektet med godt en kvart 
mio. kr.  

Verden forandrer sig hastigt. Bæredygtighed har på kort tid udviklet sig fra at være 
et uhåndgribeligt buzzword til at blive en anderledes, afgørende faktor for virksom-
heder, som både samarbejdspartnere, myndigheder og slutkunder stiller konkrete 
krav til.  

Det er baggrunden for det nye projekt, som skal ruste nye og især kommende 
iværksættere til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodel, så de på sigt 

klarer sig bedre, vækster mere og skaber flere job.    

Omdrejningspunktet for projektet bliver Compas Hedensted, som både er et strate-
gicenter for cirkulær økonomi og iværksætteri og samtidig et iværksætterfælles-
skab, hvor en række virksomheder, der arbejder med cirkulære forretningsmodeller 
i dag hører hjemme.  

- Hos Compas har vi gennem en årrække arbejdet målrettet med upcycling af ma-
terialer og andre cirkulære forretningsmodeller. Både i samarbejde med de iværk-

sættere vi har boende i vores fabrikshaller, og i strategiske samarbejder med store, 
veletablerede virksomheder, som vi har hjulpet med at udvikle innovative, bære-
dygtige produkter. Det har givet os en unik viden, som mange flere iværksættere 
nu kan få gavn af gennem det nye projekt, forklarer Merete Valbak, der er leder af 
Compas Hedensted.  

Konkret skal det ske gennem en række aktiviteter, som fokuserer på at integrere 

bæredygtighed i virksomhedernes forretningsmodeller fra start. Fx netværksaktivi-
teter, individuel sparring med allerede etablerede iværksættere samt målrettet un-
dervisning, caseeksempler og workshops.  
 
Derudover trækkes der løbende ekspertviden ind fra Erhvervshus Midtjylland og In-
stitut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet, så projektet sup-
plerer eksisterende indsatser og erhvervsfremme. For eksempel ved at sikre, at de 
enkelte iværksættere får individuelt tilpassede tilbud, som passer til deres situation 

og branche og kan kanaliseres videre til andre relevante tilbud.  

Erik Krarup, direktør i Erhvervshus Midtjylland, forklarer: 

- Vi er spændte på projektet, for der er ingen tvivl om, at Compas Hedensted har 
nogle helt særlige kompetencer, som sammen med eksisterende tilbud kan under-
støtte næste generation af iværksættere i højere grad. Målet er, at vi sammen kan 
klæde nye virksomheder på til at arbejde systematisk med bæredygtighed i hele 

deres værdikæde. Lige fra produktudvikling til afrapportering og dokumentation, så 
evnen til at arbejde bæredygtigt bliver en konkurrencemæssig fordel, og det bliver 
lettere og mere overskueligt at leve op til omverdenens krav.   

Anders Frederiksen, Institutleder for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus 
Universitet siger: 

Vi uddanner fremtidens ejerledere. Derfor har vi en vigtig opgave i at uddanne dem 
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til den fremtid, de kommer til at møde. Det kræver, at vi formår at tænke forret-
ningsudvikling, partnerskaber og udvikling på helt nye måder. Det kommer iværk-
sætterne til at opleve i det her projekt, hvor vi kombinerer viden og knowhow på en 
ny og meget konkret, praksisnær måde, som vi ikke har prøvet før.  

Hos Hedensted Kommune, der har bidraget til at etablere og drive Compas, er 
borgmester Ole Vind begejstret for det nye samarbejde.   

- Kongstanken med vores satsning på Compas har blandt andet været at styrke 
grønt iværksætteri og være med til at systematisere og formidle viden om området. 
Så jeg glæder mig over, at Compas nu i endnu højere grad kan bidrage til er-
hvervsudvikling og iværksætteri. På den måde kan vi både lokalt, i Midtjylland, og 
på sigt også nationalt, styrke iværksættere, der har potentialet til at kombinere 
bæredygtighed med vækstpotentiale og international konkurrencekraft.   

FAKTA: 

 Projektet er den del af en større strategi ”Danmark Forrest” og er finansieret af Er-

hvervsstyrelsen og de deltagende partnere, Compas Hedensted, Erhvervshus Midtjyl-

land og Aarhus Universitet i fællesskab.  

 Projektet har opstart 1. marts 2023 og løber foreløbigt et år frem.  

 Målgruppen for projektet er tidlige start-ups, altså enten virksomheder der er under 

etablering eller lige er startet.  

 Fokus i projektet bliver at sikre en hurtig, sikker og forretningsorienteret opkvalifice-

ring af relevante iværksættere, så bæredygtighed og ansvarlighed forankres i forret-

ningsmodel, virksomhedskultur og ledelse fra starten. 

KONTAKT: 

Merete Valbak 
Leder af Compas Hedensted 
Mail: Merete.Valbak@Hedensted.dk  
Mobil: 29 25 79 86 

Erik Krarup 
Direktør for Erhvervshus Midtjylland 
Mail: ek@erhvervshusmidtjylland.dk 
Mobil: 70 22 00 76 

Ole Vind  
Borgmester i Hedensted Kommune 
Mail: Ole.Vind@Hedensted.dk      
Mobil: 40 74 71 79 

Anders Frederiksen  
Institutleder for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet  
Mail: afr@btech.au.dk  
Mobil: 61 62 02 07 
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