
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neudorff er finalist til den 

tyske Bærekraftprisen 

 

Den tyske Bærekraftprisen er en av 

de viktigste utmerkelsene på dette 

feltet i Europa. Årets finalister ble 

offentliggjort av fagjuryen den  

24. september 2020. Neudorff, som 

produserer miljøvennlige produkter for plantepleie og naturlig hagebruk, 

går til finalen i transformasjons-kategorien "Resurser". 

 

Denne prisen deles ut til bedrifter som gir bidrag til transformasjon på områdene 

klima, resurser, biodiversitet og samfunn. Prisen har siden 2008 blitt delt ut i 

samarbeid med den tyske forbundsregjeringen. Årets vinner offentliggjøres den 

4. desember 2020.  

 

Neudorff er kjent for sitt aktive engasjement for bærekraft, og fokuserer spesielt 

på resursbesparende produksjon. Produksjonen er i dag klimanøytral.  

 

Det er mange faktorer som spiller inn når en bedrifts bærekraft skal vurderes. 

F.eks. har de fleste produktforpakningene hos Neudorff i flere år blitt tilvirket av 

returpapir, og flasker og folier får stadig en større andel resirkulert materiale. 

Firmabilene byttes i disse dager ut med el- og hybridbiler og alle medarbeiderne 

har gratis tilgang til ladestasjoner med økostrøm.  

 

Ledelsens personlige overbevisning gjør at produktene orienterer seg etter 

naturens kretsløp - det kommer fram bl.a. i bruken av naturlige råstoffer. Der det 

er mulig bruker Neudorff kortreiste produkter, og den overveiende delen av  
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Bildetekst: Hans-Martin Lohmann, 
daglig leder hos W. Neudorff GmbH 
KG, sammen med Neudorffs bier i 
hagen rundt bedriftens forsknings- og 
utviklingsavdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produksjonen er lokalisert i Tyskland. På den måten er bedriften med på å sikre 

arbeidsplasser i regionen. 

 

Neudorff ser det som sin oppgave å støtte 

biodiversitet og har gjort det til en del av 

firmaets filosofi. Bedriften utvikler stadig 

nye, innovative produkter som etterlater et 

så lavt fotavtrykk i naturen som mulig. De 

arbeider også tett med flere 

naturvernorganisasjoner. Inne på 

fabrikksområdet arbeider Neudorff også 

aktivt for biologisk mangfold. I hagene 

rundt forsknings- og utviklingsavdelingene 

hos Neudorff lever det over 150.000 

honningbier. Insekthoteller, blomsterenger, frukttrær og blomstrende hekker er 

et naturlig habitat for mer enn 40 arter av bier og også fugler og andre ville dyr.    

 

Innen relativt kort tid er målet å minske CO2-avtrykket fra bedriften samt, ta fram 

CO2-rapporter for produktene og, på området forpakning, å utvikle enda mer 

resursbesparende løsninger.  

Utover dette vil Neudorff utvide den desentrale strømforsyningen og øke 

energieffektiviteten i produksjonen. "Bærekraft i en bedrift er en prosess som 

aldri tar slutt. Det går alltid litt til - derfor setter vi oss stadig nye mål", sier Silke 

Conrad, bærekraftansvarlig hos Neudorff. "Vi er veldig stolte over å ha kommet 

til finalen. Det bekrefter at tiltakene våre går i riktig retning. Det er virkelig en 

enorm anerkjennelse." 

 

 

 



Bildetekst: Neudorffs hovedkontor i Emmerthal i 
Tyskland produserer sin egen strøm med vannkraft 
fra elven Emmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neudorffs produkter finnes overalt i hele Europa. Du finner mer informasjon om 

Neudorff og produkter for naturlig hagebruk på www.neudorff.no  
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Antall ord: 420  

 

Opphavsrett: 

Pressebilde Deutscher Nachhaltigkeitspreis (den tyske bærekraftprisen):  
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Rettigheter: Kostnadsfri bruk for pressen 

 

 

 

 


