
 
 

1 

HOLLAND RYKKER PÅ DEN  
CIRKULÆRE ØKONOMI  
- REG LAB på studietur 

	

	

	

Toprække 

	 	Holland er et af de førende lande inde for 
cirkulær økonomi og har en strategi om at 
være 100% cirkulær i 2050. Styregruppen 
for REG LABs fokusanalyse om cirkulær 
økonomi tog derfor på studietur for at 
hente inspiration fra de hollandske 
erfaringer. 
 
18 deltagere fra projektets partnerkreds – de 
fem regioner, en række kommuner, IDA og 
Gate21 – tog d. 27.-28. marts til Amsterdam 
for at for at høre om de hollandske erfaringer 
med at understøtte den cirkulære omstilling i 
den private og offentlige sektor. Over to 
intensive dage mødtes vi med regioner, 
kommuner, miljøministeriet, organisationer og 
private eksperter inden for cirkulær økonomi.  
 
De centrale læringspunkter fra den 
hollandske indsats vil senere blive opsamlet i 
en minirapport.  
 
Læs her, hvad tre af deltagerne tog med hjem 
fra turen. 
 
Michael T. Elgaard, Næstved kommune og 
Tim Tannhof, Region Sjælland: 
Det gjorde indtryk, at den hollandske indsats 
for cirkulær økonomi er så veludviklet. 
Aktørerne har tætte forbindelser til hinanden, 
som gør at de trækker i samme retning og 
lærer fra hinanden. Regeringen har stort 
fokus på cirkulær økonomi, og der gøres 
meget for at udvikle et tæt tværministerielt 
samarbejde. Dertil kommer, at cirkulær 
økonomi også er forankret på regionalt og 
lokalt niveau. 

 

 
Park2020 - verdens første Cradle-to-Cradle 
business park 
 
Særligt interessant er den hollandske Green 
Deals- tilgang, som er en super spændende 
måde at nytænke offentligt-privat samarbejde 
på.  Her etablerer de nationale myndigheder 
grønne partnerskaber, hvor aftaleparterne 
(virksomheder, kommuner, videninstitutioner, 
NGOs mv.) får mulighed for at udfordre de 
eksisterende barrierer, love og regler med 
henblik på at skabe innovative og 
bæredygtige forretningsmuligheder. 
Tilgangen er således et godt eksempel på, at 
den offentlige sektor kan bidrage med mere 
end blot finansiering i forhold til at 
understøtte den grønne omstilling. 
 
Vi kan i Danmark i høj grad lade os inspirere 
af de stærke netværk mellem aktørerne, der 
er opbygget i Holland, samt deres 
nytænkning af offentligt-privat samarbejde for 
at udvikle nye cirkulære løsninger. 
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Hanne Juel, Region Midtjylland: 
Holland var et gensyn med mange, som vi i 
Region Midtjylland har mødtes med på vores 
rejse med cirkulær økonomi (CØ). Og 
satsningerne er stadig overraskende dybt 
afhængige af enkeltpersoners engagement 
og mod, på trods af at lovgivningen på 
mange måder skulle understøtte en mere 
massiv udbredelse af CØ.  
 
Det siger måske noget om, at cirkulær 
økonomi ikke bare er én metode, men fordrer 
mange tilgange, og især at der etableres helt 
nye typer af samarbejder i værdikæder og i 
forhold til indkøb. Det siger også noget om, 
at vi har brug for det internationale 
samarbejde for at få alle eksemplerne til at 
samles som et puslespil, der viser, at det er 
muligt med en transformation - hvilket det er! 
 
På nationalt niveau gjorde det indtryk, at 
ministerierne nu søger at sammenlægge 
strategierne på energi-, klima- og CØ-
området, og dermed også integrere de 
planer, som kommunerne skal udvikle. Det 
virker som et rigtig godt greb for at sikre en 
højere grad af helhedstænkning.  
 
Organiseringen betyder, at ministerierne får 
hands-on erfaringer med praksis, og dermed 
nemmere kan hjælpe med at nedbryde 
barrierer for accelerationen af cirkulær 
økonomi. 
 
Jeg er også vild med, at hollænderne skubber 
en målsætning på banen om at øge 
cirkulariteten i indkøb, og stiller krav om 10% 
cirkulær økonomi i alle offentlige indkøb 
allerede i 2020. 

 
Fashion For Good - interaktivt museum for 
bæredygtig mode 

 
Fashion For Good 
Turen blev rundet af med et besøg på 
Fashion For Good - verdens første interaktive 
museum for bæredygtig mode-innovation. 
Her kan man se, hvilket miljø- og socialt 
fodaftryk den traditionelle tøjfremstilling har. 
Men museet byder også på et kig ind i de 
innovationer og teknologier, der kan skabe 
fremtidens bæredygtige løsninger. 
 
Samtidig får de besøgende praktiske tips til, 
hvordan man kan agere mere bæredygtigt, 
og man kan via en armbåndschip forpligte sig 
til at ændre helt konkrete handlinger i 
hverdagen som fx at tjekke 
tøjproducenternes ansvarlighed, recirkulere 
gammelt tøj og vaske mere miljøskånsomt.  
 
En vigtig påmindelse om, at den cirkulære 
omstilling både handler om at se på de 
samfundsmæssige rammer og strukturer, 
men også om den enkeltes handlinger. 
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