
VITAMIN Bee - Planet Bee’s bede er et 
bæredygtigt designmæssigt ’kosttilskud’ til 
naturen og kulturen. En bed-ramme 
produceret af affaldstræ tilsat en jord-
blanding med stammer og rå, uforarbejdet 
kompost foruden dyrkning at vilde hjem-
hørende planter er elementerne i at skabe 
biodiversitet af vores restressourcer og 
samtidig et produkt, der faktisk har et 
positivt aftryk.

Forretningsmodel
Planet Bees bede er designet som et 
modulært system, der kan opskaleres og 
agere nationalt men også internationalt. Det 
er de samme problemer vi står med inter-
nationalt og de ressourcer der skal bruges 
forventes også at kunne findes i de fleste 
lande. Med bedløsningen fra Planet Bee 
investerer kunderne på pragmatisk vis i en 
række kritiske dagsordner om klima og 
arbejdsmiljø. Samtidig får de et lækkert 
designet system, der bringer “system” i den 
vilde natur og gør biodiversitet designmæssigt 
attraktivt at se på.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Planet-Bee
• Grundlagt/oprettet: 2020
• Primært produkt i Rethink Business: 
Et bedprodukt med positivt aftryk og 
muligheden for at gøre biodiversitet målbar
• Konsulent: Daniel Damgaard Hansen, 
FRGMNT

Klimatal: 
En sammenligning mellem et traditionelt 
plantebed til uderummet udført i Cortenstål 
viser at man ved at bruge et tilsvarende bed 
i genanvendt træ kan spare 1,4 ton CO2 ud 
fra et årligt styktal på 1000 bede.
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https://www.planet-bee.com/
https://frgmnt.dk/


Verdensmål
Planet Bee arbejder med følgende delmål: 
12.6 Opmuntrer virksomheder til at arbejde 
bæredygtigt. Virksomhederne bliver selv 
pragmatiske og handler frem for at købe aflad.

12.8 Fremmer bæredygtig viden hos alle ved 
at undervise om bedenes økosystemer og 
fremme af biodiversitet.

15.3 Livet På Land - Bekæmp ørkendannelse 
og øger jordkvaliteteten.
 
15.5 Stop tab af biodiversitet og beskyt truede 
dyrearter. Bier og insekter får bedre 
eksistensgrundlag.

15.9 Øg værdien af økosystemer og bio-
diversitet i national og lokal planlægning. 
Planet Bee kan via den nye forretnings-
model komme til at sætte en national skala 
og standard for målbarhed af biodiversitet.

Fokus på at gøre bedløsningen til et uderum 
for virksomheden giver grobund for at virk-
somheden eller institutionens medarbejdere 
kan finde ro og afkobling fra en presserende 
og stressende arbejdskontekst. 

Samtidig er der antydninger af at både 
kulstofkredsløber og kvælstofkredsløbet 
optimeres så den organiske masse i bedet, 
når den nedbrydes ender blive neddelt til 
rent kulstof som lagres i de øverste jordlag og 
dermed en fastholdelse af CO2 . Den specielle 
Hügel jordblanding har nemlig tre funktioner: 
1: Vækstmedie
2: Habitat for jordboende bier med masser af 
isoleret plantemateriale og dødt ved til at lave 
gange i for bier og andre insekter 
3: Lagring af CO2

Planet Bee´s fremtidige samarbejde med 
forskellige aktører inden for anlæg danner 
derudover grobund for beskæftigelse til 
lokale entreprenører og folk på kanten.



Læring
’Gennem samarbejdet med vores konsulent er 
såvel projekt som produkt blevet foldet ud på 
helt nye niveauer, både hvad angår design-
elementet, men også i høj grad i kraft af den 
grundige research og vidensskabelse omkring 
CO2-aftryk, jordbundskvalitet, teknologiske 
løsningsmuligheder og i det hele taget i den 
løbende sparring omkring hele projektet. 
Såvel virksomhed, forretningsmodel og 
produkt(er) er blevet gevaldigt løftet i 
forløbet, og Planet Bee står i dag et helt andet 
– og meget mere grundfæstet – sted end før 
forløbets start, udtaler Michael Hübertz CEO 
hos Planet Bee. 

’Et samarbejde med Aarhus Universitet om 
en dataenhed, der måler bestanden af vilde 
bier, kan løfte indsatsen for at skabe en øget 
biodiversitet yderligere, og det bliver samtidig 
målbart. Håbet er altså, at vi kan doku-
mentere en øget tilvækst af biodiversitet ved 
en øget bestand af bier’.

Faktaboks om projektet: 

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond 
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af 
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/

