
Sådan fremtidssikrer du din virksomhed - og tjener 
penge samtidig.

GR   N
Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland

GR   N
Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland



PROJEKTET KORT FORTALT
GRØN hjælper SMV’er i Nordjylland med at samarbejde 
om at spare på ressourcerne igennem industriel symbiose. 
En virksomheds affald kan f.eks. bruges som en anden 
virksomheds råmateriale. Sund fornuft!

GRØN giver mere robuste og fremtidssikrede virksomheder 
med mere konkurrencekraft, mere effektivt forbrug af 
materialer, el, vand og varme - og det skaber lokal vækst.
Projektet er finansieret af Regionaludviklingsfonden og 
løber fra november 2020 til december 2022.

INDUSTRIEL SYMBIOSE?
Deling af overskydende ressourcer, f.eks. materialer, 
energi eller biprodukter mellem to eller flere virksomheder. 
Det kan omfatte deling af materialer, logistiske løsninger, 
faciliteter og ekspertise. 

DU FÅR
• En screening af jeres potentiale for industriel symbiose 

og dokumentation heraf
• Matchmaking til relevante partnervirksomheder
• Rådgivningsforløb omkring ny grøn forretningsmodel
• Dokumenterede effekter - miljømæssigt og økonomisk 



KRAV TIL VIRKSOMHEDERNE 

• Projektet er målrettet SMV’er. Større virksomheder 
kan deltage i samarbejde med en eller flere 
SMV’er.  

• Det koster ingen penge at deltage. Afhængig 
af, hvor stort potentialet er, skal virksomheden 
forvente at investere timer. 

• Ledelsen støtter projektet aktivt gennem hele 
forløbet.

1-15 timer 10-200 timer

Ny grøn 
ForretningsmodelFASE 1 FASE 2

Ind i projektet Ny forretningsmodel på vej
Stop/Go

• Indledende dialog
• Screening af potentiale
• Screeningsrapport

• Dialog/workshops
• Udvikling
• Matchmaking
• Rapport med detaljeret  

beskrivelse af ny forretningsmodel

PROCES
Virksomhedens tidsforbrug ved deltagelse i GRØN 
afhænger af flere forhold, f.eks. virksomhedens 
kompleksitet og størrelse, samt potentialernes omfang. 



KONTAKT 
Center for Logistik og Samarbejde: 
Lucia Mortensen, lm@logsam.dk, 40 40 89 47

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark: 
Nina Harbo, nina.harbo@aalborg.dk 25 20 01 97 

Nordjyske industrivirk-
somheder, der har 
spildevand forurenet 
med olie, kan få det 
renset hos Kingo 
Recycling frem for 
at transportere det 
langt, inkl. op til 80% 
vand. Kingo skiller 
vandet fra olien. Det 
oprenses, og olien 
kan afbrændes til 
energ i indv ind ing .  
Udvikles symbiosen 
yderligere, kan olien 
genanvendes som 
f.eks. smøreolie. Det 
giver en betydelig 
positiv miljøeffekt. 

Chipsfabrikken Crispo 
i Tårs leverer kartofler 
til Martin Dahl. Han 
avler insekter til bl.a. 
zoologiske haver. De 
kartofler, der ikke er 
af den rette kvalitet 
til chipsfremstilling, 
blev tidligere brugt til 
biogas - men insekt-
foder er en mere 
effektiv udnyttelse 
af restproduktet. 
Det sparer transport 
og giver mening for 
begge parter.

GODE NORDJYSKE EKSEMPLER

STØTTER: Erhverv Norddanmark, Kalundborg Symbiosen, Green Hub Denmark, Dansk 
Design Center, Erhvervsnetværk 9220, MarLOG, Invest in Aalborg 

Du kan læse mere 
om GRØN på  

www.logsam.dk/groen

PARTNERE 

KS Gruppen i Aalborg 
Øst er begyndt også 
at leje eller lease 
transportløsninger til 
kunderne igennem  en 
samarbejdspartner. 
Det har udvidet mar-
kedet for KS Gruppen, 
fordi en kunde, som 
kun har behov for en 
løsning i en periode, 
nu investerer i en 
bedre løsning end 
ellers. Udstyret leveres 
tilbage og genudlejes 
op til flere gange, før 
det evt. kan sælges 
brugt. Brug-og-smid-
væk undgås til gavn 
for begge parter.


