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Agenda: 1. LOOP sin rolle

2. Fremtidens grønne 

arbeidsplasser

3. Hva er ressursknapphet og 

hvorfor er gjenvinning så viktig ?
4. Det grønne sirkulære skiftet  - din 

mulighet



LOOP er en    
ideell    st iftelse



Vi skal være en pådriver for å 
set te den sirkulære økonomien 
ut  i praksis ved å utvikle 
brukerorien ter t e t jenester, 
kommunikasjon og verktøy.



Vi skal gjøre det  enklere 
å ta vare på ressursene
- og skape t illit t il at  det  nytter



En jordklode i balanse der 
ressursene brukes igjen 
og igjen. I en  LOOP.



Bærekraftskolen 

-Korte, 
motiverende 
bærekraftfilmer 
på LOOP 
Miljøskole.no



htps://www.nrk.no/skole-deling/25947

https://www.nrk.no/skole-deling/25947

https://www.nrk.no/skole-deling/25947
https://www.nrk.no/skole-deling/25947




3. Hvorfor er 
gjenvinning så viktig ? 



Alt som produseres tar noe fra 
naturen vi ikke kan gi tilbake.



Men først ...

http://www.youtube.com/watch?v=99njeP9ahu4


Vi må handle 
som om vi 
bare har                                                     
én planet   

-endre måten 
vi produserer, 
forbruker og 
lever på





Ved å bruke råmaterialene på 
nytt  begrenser vi ut taket  av 
naturressurser, og sikrer at  
naturressursene som allerede er 
tat t  ut  får lenger levetid.



http://drive.google.com/file/d/1ECJY_Zrkjw9w7tqJZuo8kQA3rHbsbFRQ/view


Mobiltelefonens 
reise

http://drive.google.com/file/d/1gLDGshEwqxZ_AhKmt_cmHbMkUQaEeGb3/view


Grip mulighetene i 
det  grønne sirkulære 
skiftet  



Norge henger generelt etter i omstillingen til 
en såkalt sirkulær økonomi, der ressurser og 
produkter repareres, gjenbrukes og 
resirkuleres.    

● I dag er verdensøkonomien kun 8,6 prosent 
sirkulæ r. Circularity Gap Report Norway viser 
at Norge bare er 2,4 prosent sirkulæ rt. 
(Nederland er 24 prosent sirkulæ rt etter å ha 
hatt fokus på omstilling fra 2015.) 

Circularity 
Gap Report  
Norway 



● Ble utarbeidet i 2021 og viser 
potensialet for verdiskaping i et mer 
sirkulæ rt, norsk næ ringsliv. 

● “Arbeidslivet vårt må vere grønt, 
sirkulæ rt, smart og nyskapande for å 
vere konkurransedyktig …Dei kommande 
åra vil Europas grøne giv vere eit av dei 
viktigaste prosjekta for EU. “ 

Nasjonal strategi 
for en grønn, 
sirkulær økonomi



For næringslivet  innebærer en 
satsning på sirkulær økonomi nye 
forretningsmuligheter og økt  
konkurransekraft . 



I dag møter bedrifter et  
økende krav t il bærekraft , 
både fra myndighetene, egne 
ansatte, kunder, investorer og 
fra et  bevisst  samfunn.



Helt  t il slut t….



http://drive.google.com/file/d/1QlGJbOfHs_0DU3MMj1nN_LqA2hN1VXdj/view


Takk for meg!
fredrikke@ loop.no
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