Desember 2020

Neudorff vinner av den tyske bærekraftprisen
Den tyske bærekraftprisen 2021 innenfor transformasjonsfeltet "Ressurser" gikk
den 4. desember 2020 til W. Neudorff GmbH KG, produsent av miljøvennlige
produkter for plantepleie og naturlig hagearbeid. Det mellomstore selskapet hevdet
seg blant prestisjetunge kandidater med sitt konsept for en helhetlig tilnærming
basert på et miljøvennlig produktutvalg og en produksjon som er skånsom mot
ressursene.
Ved årets digitale utdeling mottok Hans-Martin Lohmann, daglig leder hos Neudorff,
denne utmerkelsen under det strømmede arrangementet. "Med denne utmerkelsen
opplever vi at innsatsen vår de siste årene verdsettes høyt, og prisen er et insentiv for
fremtiden til å opptre enda mer bærekraftig på alle virksomhetens områder, så langt som
mulig. Jeg gleder meg først og fremst på vegne av medarbeiderne – uten dem ville dette
overhodet ikke vært mulig. For oss er det et insentiv til å fortsette i denne retningen", sa
Hans-Martin Lohmann.
Den tyske bærekraftprisen er den største utmerkelsen av denne typen i Europa. For
trettende gang ble foretak oppfordret til å stille som kandidater til prisen med effektive
bidrag til transformasjon på de viktige områdene klima, ressurser, biomangfold og
samfunn.
Neudorff har allerede realisert mange ressurssparende prosesser, produserer selv strøm
fra vannkraft og solceller og investerer mye i bærekraftige produksjonsprosesser samt
bærekraftig emballasje.

Målet til Neudorff på mellomlang sikt er å redusere foretakets CO2-fotavtrykk enda mer,
utarbeide flere CO2-regnskap for produkter og fortsette med å finne enda mer
ressurssparende løsninger på alle områder. I tillegg vil Neudorff bygge ut den desentrale
strømforsyningen og øke energieffektiviteten i produksjonen ytterligere.
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