
Den enes affald er den andens guld  

Birch Ejendomme er et bygge- og udlejningsfirma med hovedsæde i Silkeborg, som udover at 

opføre nye ejendomme også tager socialt ansvar samtidigt med, at de har fokus på 

bæredygtighed. Sammen med den socialøkonomiske virksomhed Woods by Human Results uden 

for Silkeborg har Birch Ejendomme indgået et partnerskab, som både giver beskæftigelse til unge 

på kanten og sikrer, at overskudstræ fra byggepladsen genanvendes. Et rent win-win samarbejde, 

som til trods for sit potentiale heller ikke er helt uden udfordringer. Her følger et interview med 

Rene Birch, stifter og direktør for Birch Ejendomme. 

 

Hvad går samarbejdet ud på?                                                                                                                                           

Vi leverer en masse af vores overskudsmaterialer, restprodukter fra byggepladserne og byggeproduktion, 

så de ting og materialer vi har i overskud, dem får Woods, så de kan lave brugbare ting af dem, som de så 

kan sælge. Og nogle af tingene køber vi så tilbage igen. Vi har f.eks. købt for 100.000 kr. fuglekasser m.m., 

som vi bruger rundt om på vores byggerier. Vi har købt det til den pris, man normalt vil skulle betale andre 

steder og lagt 10 % oveni, så vi er sikre på, at de får det, de skal have for dem, hvilket igen er en måde, 

hvorpå vi har kunnet hjælpe dem. Vi har også givet dem en julegave, og de har endda givet os en. Faktisk to 

juletræer, som de har bygget af genbrugstræ fra vores byggeplads. Det er smukt på flere måder. 

 

Hvordan kom samarbejdet i stand?                                                                                                                                         

Det er af politiske årsager. Vi bygger huse rundt omkring i landet, bl.a. i Silkeborg, og her er så nogle 

politikere, som brændte meget for det her projekt, som så var Woods. Vi blev spurgt, om vi ville tage ud og 

kigge på det og jo, det kunne vi da godt, tænkte jeg. Vi blev også spurgt om det måske var noget vi gerne 

ville sponsorere, og da vi kom der ud og så, hvem de er, og hvad de laver, så var der ikke så meget tvivl.           

For det er et rigtig godt projekt – for alt og alle.  

 

Direktør og stifter af Birch Ejendomme, Rene Birch 



Hvad overbeviste jer om, at det lige præcis skulle være dem?                                                                                               

De rammer én lige i hjertet. For det vi har givet dem, er jo for os affald og restprodukter. Men for dem er 

det guld. Det kan de bruge til noget fornuftigt. Det er en nem måde at hjælpe dem på. For vi er ikke 

interesseret i bare at give dem penge, de skulle også arbejde for det, og det er også det, de gerne selv vil.  

Vi vil jo også gerne have de her unge mennesker i gang med at lave noget arbejde, og det kunne vi konkret 

hjælpe dem med. De har også været ude at se vores lager, hvor de selv har kunnet fortælle, hvad de kan 

bruge. Lige nu kører vi hver uge ud til dem med en trailer fyldt med træ. Og det er ikke, fordi det koster os 

al verden, men de bliver lykkelige.  

 

Hvad opnår I ved dette samarbejde?                                                                                                                                       

Vi håber at opnå, at der kommer mere opmærksomhed på denne gruppe. Det fortjener de.                                         

At kommunerne rundt omkring vil få deres øje op for dem og forstå noget mere, for det synes vi, at de gør 

alt for lidt. Og derfor er vi heller ikke bange for at stå frem, stå ved os selv og vise, at vi bakker meget op om 

initiativer som Woods og det vigtige arbejde, de gør. I Birch Ejendomme er vi dem, der bygger mest i flere 

kommuner, og vi er den største enkeltaktør i flere kommuner, og vi synes, at flere bør starte sådan nogle 

initiativer op. For denne slags mennesker er over hele Danmark. De bliver bare glemt, har det ringere og 

bliver en voldsom belastning for samfundet – fordi de bliver glemt og ikke bliver taget hånd om og 

håndteret. Og det synes vi ikke, man kan være bekendt.                                                                                                                                                                     

Vi håber på, at vi, ved at vi står frem og fortæller om det her samarbejde, gør, at flere vil gøre det samme. 

Det ændrer ikke noget for Woods, om vi giver 50.000 kr eller ej, men ved at vi står frem, så håber vi at det 

kan skabe synlighed omkring det her, så andre også kan se, at det her bliver vi nød til at gøre noget ved alle 

sammen. Alle har et ansvar her.  

 

Vi I anbefale andre virksomheder at gøre som jer?                                                                                                                     

Ja vil vi da, men der, hvor vi specielt peger pilen hen mod er kommunerne. For det er et ganske alment 

offentligt ansvar at tage sig af de her mennesker, som er kommet galt afsted af forskellige årsager, men vi 

synes ikke, at de lever op til det ansvar. Det kan de ikke være bekendt og slet ikke, når det kan løses så let 

som de gør derude hos Woods og endda med så få midler. Vi har kæmpe respekt for det arbejde Carina og 

Thomas laver. Når noget er så billigt løst i forhold til, hvor store problemer det er og så med så få 

ressourcer, så forstår vi ikke, at nogen i kommunerne kan vælge at se bort fra det.  

 

Hvilke forandringer håber I, at dette samarbejde kan medføre?                                                                                        

Vi håber, at det kan forandre omverdenens indstilling overfor dem. For her er nogle mennesker, som bare 

knokler, og vi håber, at de ved hjælp af dette samarbejde kan blive taget mere seriøst hos kommunerne, så 

de kan få den støtte og hjælp, som de burde få, når de løser sådan en stor offentlig opgave. Vi synes 

virkelig, at kommunerne svigter. Så det håber vi, at dette kan skabe opmærksomhed på. Og så håber vi da, 

at det har bidraget til, at de her helt unge mennesker, som er en del af en anden verden, at de får sig en 

tryg og værdig ungdom. For mange kommer fra liv, som ikke har været værdige. Og derfor håber vi, at de 

lige så stille kan komme til at få netop dét, et værdigt liv på længere sigt. Et liv uden kriminalitet, misbrug 

osv. For det er tydeligt, at de nok har fået nogle ar på kroppen, og man er heller ikke i tvivl om, at de heller 

ikke vil tilbage til der, hvor de har været. De ønsker noget andet og det har de, Carina og Thomas, været 

med til at give dem mulighed for. Om de unge er der, hvor de gerne vil være nu, det kan jeg ikke sige, men 

de er i hvert fald kommet væk fra det, de kom fra, og det er en stor forandring i den rigtige retning. 



 

Hvad er vigtigt for jer at fortælle med dette samarbejde?                                                                                                

Det er et rigtig godt og vigtig projekt, det kan ikke siges nok. Men vi er trætte af, at det skal være så svært 

for dem at få hjælp hos kommunen, når det i princippet – i hvert faldt i vores øjne – er et offentligt ansvar. 

Det er en billig måde, at hjælpe dem på fremfor, at de unge måske ellers ville have været forsat i 

kriminalitet, skulle gennem retssystem og fængsel osv. Hvis man sammenligner prisen i forhold til, hvad det 

vil koste at sætte de unge i fængsel eller på en sikret ungdomsinstitution, så vil det koste mange flere 

millioner. Ved Woods koster det formentligt ikke en fjerdedel af det.  

 

Kunne man forestille sig, hvis de unge en dag søgte job hos Birch Ejendomme, når de har færdiggjort en 

uddannelse og kvalificeret sig, at de så ville kunne få et job hos jer?                                                                                           

De skal være meget velkomne! Vi har endda allerede sagt til Woods, hvis vi har ekstra travlt og har nogle 

afgrænsede opgaver, såsom at skulle plante hække eller lignende, så har vi tilbudt, at vi gerne vil hyre dem 

til det. Men lige nu ved vi, at har de rigeligt travlt med at bygge shelters, fuglekasser og andet. Men ja, vi vil 

gerne ansætte de unge fra Woods hos os.  

 

FAKTA & INFO 

Læs mere om Birch Ejendomme her: https://birchejendomme.dk/  

Læs mere om Woods by Human Results her: https://humanresults.dk/  

Interviewet er foretaget som led i projektet Rummelig Genstart, som er et beskæftigelsesprojekt med 

formålet at øge arbejdsstyrken ved at skabe flere rummelige arbejdspladser og ved at øge tilknytningen til 

arbejdsmarkedet for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Projektet samler arbejdsmarkedets parter, kommuner og virksomheder omkring inklusion af udsatte ledige, 

og iværksætter en række aktiviteter med henblik på at øge beskæftigelsen for mennesker kanten af 

arbejdsmarkedet. Rummelig Genstart udvikler og gennemfører additionelle indsatser, der hver for sig, og i 

sammenhæng, skal sikre inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige, samt skabelsen af flere 

socialøkonomiske og rummelige virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter mellem 

kommuner og socialøkonomiske partnere. 

Rummelig Genstart er finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en 

række samarbejdspartnere. Projektet drives af virksomheden Projekter imidt, som er ejet af de seks 

midtjyske FH-sektioner. 

Mere information om Rummelig Genstart: https://www.rummeliggenstart.dk/  
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