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GREEN SOLUTIONS FOR A BRIGTHER FUTURE



Industriens Udvikling – Den grønne omstilling





MASTER PRÆSENTATION

- Center for Forskning, Udvikling, Test og Demonstration
med focus på data intelligente og integrerede energisystemer

- Fra Forskning til kommercialisering i real life test miljø, med hensyntagen til miljø, natur & dyreliv





Center Danmark – Big Data
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Møllen – Gammel dansk Energi system
”Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden”.

Citat: Simone Weil (fransk filosof).

Møllen skal bruges til at skabe forståelsen og fortællingen mellem fortiden og fremtidens 2030 By, som etableres i centerområdet. Møllen skal indeholde 
permanente udstillinger om den byggetekniske og industrielle udvikling samt hvordan hensynet til naturen har spillet en vigtig rolle i vores 
samfundsmæssige udvikling. Møllen er det perfekte sted til at vise ændringen i funktionen for de danske vandløb, hvor de tidligere havde en industriel 
funktion, til i dag med en forbedring af naturens og fiskebestandens kredsløb.



• Baseline data registreres for naturen i Gudsø er startet sommeren 2017

• Registrering af hvordan fremtidens teknik, påvirker natur og dyreliv. 

• Hvordan sikres det at fremtidens teknik fremmer natur og dyreliv

• Sikring  af den grønne omstilling også gavner naturen og dyrelivet

Center Danmark – Det grønne Danmark
Via Data registrering, sikres naturens fremme ved omstilling til grøn energi



Center Danmark Fonden
Selvejende erhvervsdrivende fond

Center Danmark Ejendomme
Ejer af Ejendomme & Jorde

Center Danmark
Driftsselskab

Center Danmark Fonden, er en selvejende erhvervsdrivende fond
Fondens formål er at støtte Centerets aktiviteter og medvirke til, at fremme den 
grønne omstilling nationalt og international, som samlingssted for interessenter 

og aktiviteter, der kan medvirke til en grønnere og bæredygtig global fremtid. 

Driftsselskabet Center Danmark A/S, 
har en direktør, der sammen med en række advisory Boards, 
er ansvarlige for den daglige drift og at selskabet udvikler sig 

efter fondens retningslinjer. 
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Bliv Partnere https://www.centerdenmark.com/bliv-partner/


