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Projektet GRØN hyldes af Børsen som et af 

landets mest innovative grønne projekter 
Samarbejde og partnerskaber er ét af Port of Aalborgs vigtigste fokusområder, og lige 

præcis de to begreber danner fundamentet for det EU-finansierede udviklingsprojekt 

GRØN (Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland), som Port of Aalborg og en række 

andre nordjyske aktører står bag. Børsen Bæredygtig Cases har netop udvalgt GRØN 

som et af de mest innovative projekter i Danmark, der skubber til den grønne omstilling. 

Det har stor betydning for den nordjyske erhvervsudvikling.  

Med Børsen Bæredygtig Cases vil Børsen hylde de virksomheder, der med konkrete, 

bæredygtige projekter skubber til den grønne omstilling i praksis på både lokalt og samlet 

nationalt plan. Projekterne skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning, og Port 

of Aalborg og en række nordjyske virksomheder er med i ét af de 50 udvalgte projekter, GRØN. 

- Antallet af indstillede projekter overgik langt 

vores forventninger, og det har været en stor 

opgave for redaktionen i samarbejde med 

vores advisory board at udvælge de 

projekter, der på bedste vis kan skaleres, er 

forretningskritiske og har en positiv effekt på 

omverdenen, lyder det i Børsens 

begrundelse. 

GRØN: Ny, grøn forretningsmodel skal 

fremtidssikre SMV’erne 

Med indstillingen fra Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse og tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond og de decentrale 

erhvervsfremmemidler er projektets formål at 

fremtidssikre de nordjyske SMV’er gennem 

industriel symbiose. Den nye, grønne 

forretningsmodel skal forbedre 

konkurrenceevnen via de ressource- og 

energibesparelser, som industrielle 

symbioser bidrager til. Projektet beror på 

stærke partnerskaber og et solidt samarbejde 

på tværs af brancher, som samler 

Nordjylland. GRØN sætter nye standarder 

for, hvordan små og mellemstore 

virksomheder inddrages og understøttes gennem hele processen fra modning til 

implementering, så virksomhederne efterfølgende selv kan fastholde de miljø- og 

forretningsmæssige forbedringer.  

- Den grønne omstilling kan være uoverskuelig for de små og mellemstore virksomheder. Det 

behøver imidlertid ikke være sådan. SMV’erne i Nordjylland skal vide, at der er hjælp at hente i 

de frugtbare samarbejder på tværs af de private og offentlige sektorer. Takket være GRØN 

Kriterier for udvælgelse af projekter 

Projektet skal have rod i EU’s taksonomi 
og dermed høre under ét af 
nedenstående områder: 

➢ Mod virkning af klimaændringer 
➢ Tilpasning til klimaændringer 
➢ Bæredygtig anvendelse og 

beskyttelse af vand- og 
havressourcer 

➢ Omstilling til en cirkulær økonomi 
➢ Forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening 
➢ Beskyttelse og genopretning af 

biodiversitet og økosystemer 

Derudover skal projektet leve op til 
følgende kriterier:  

➢ Målbar effekt 
➢ Skalerbart 
➢ Innovativt 
➢ Positiv effekt på omverdenen 
➢ Forretningskritisk 
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samarbejdet mellem partnere som AAU, Thisted, Mariagerfjord, Hjørring, Vesthimmerland, og 

Morsø kommune, Erhverv Væksthimmerland og Mariagerfjord Erhvervsråd, samt Hydrogen 

Valley, og Netværk for Bæredygtige Erhvervsudvikling Nordjylland, kan virksomhederne få 

professionel hjælp til både at komme i gang, men modnes også til en grønnere profil gennem 

partnerskaber. Det har været guld værd for virksomhederne i projektet. Resultaterne fra det 

seneste halvandet år er et klart bevis på, at gennem et stærkt partnerskab, bliver vi sammen 

grønnere, fortæller Lucia Mortensen, projektleder på GRØN. 

Ved at skabe samarbejde mellem SMV’ere om etablering af industrielle symbioser, involverer 

og engagerer GRØN de projektdeltagende SMV’ere i en udveksling af materialer, vand, energi 

m.m. Det skaber synergier og styrker værdikædesamarbejder mellem SMV’erne på tværs af 

brancher, og GRØN dokumenterer, at denne form for samarbejde modner virksomhederne og 

gør dem omstillingsparate i forhold til den grønne omstilling og cirkulær økonomi. 

Projektdirektør, Lars Jøker påpeger at GRØN skaber nye produkt- og markedsmuligheder ved 

at facilitere udvikling af buy-back ordninger, forretningsmodeller baseret på services frem for 

produktsalg og design-for-disassembly løsninger samt andre typer produktudvikling, som 

fremadrettet kan anvendes til rekruttering af nye virksomheder hos Port of Aalborg. Læs meget 

mere om industrielle symbioser på www.industrielsymbiosenord.com. 

 

Stor betydning for den bæredygtige erhvervsudvikling i Nordjylland   

Hvordan kan private virksomheder, havne, kommuner og universiteter arbejde sammen om at 

styrke den grønne omstilling og samtidig øge virksomhedernes konkurrenceevne? Dét 

spørgsmål har de seneste år været omdrejningspunktet i adskillige fora.  

- For Port of Aalborg har aktiv deltagelse i den grønne omstilling længe været ”License to 

Operate”, og GRØN er et konkret bevis på, at grøn omstilling ikke sker på bekostning af 

beskaffenhed og likviditet. Med partnerskaber som fundamentet kan aktørerne spille en 

betydningsfuld rolle i den grønne transition uden at gå på kompromis med sin konkurrenceevne. 

Tværtimod styrkes den, siger Lasse Frimand Jensen, formand for Port of Aalborg A/S.  

Ifølge Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, er det afgørende, at 

virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.m. arbejder sammen om 

bæredygtighedsindsatsen. Og netop det er GRØN-projektet et rigtig godt eksempel på.  

- Jeg er utrolig stolt over, at vi i Nordjylland går forrest i arbejdet om at nå CO2-neutralitet inden 

2030 og på den måde understøtter verdensmålene. Samtidig er det enormt vigtigt for den 

bæredygtige erhvervsudvikling i Nordjylland, at vi med projekter som GRØN kan dokumentere 

de grønne miljøeffekter og vise, at det er muligt at styrke både virksomheders grønne omstilling 

og konkurrenceevne på én og samme tid. Det er med til at løfte den nordjyske indsats på den 

grønne front til nye højder til gavn for både danske og internationale virksomheder, siger 

Thomas Kastrup-Larsen.  

Læs mere om Børsen Bæredygtig Cases’ begrundelse for udvælgelsen af GRØN 

http://www.industrielsymbiosenord.com/
https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/cases/i-aalborgs-erhvervshavn-sikrer-gron-symbiose-forretningen
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For yderligere oplysninger kontakt venligst:  

• Lucia Mortensen, Projektleder, Port of Aalborg A/S, tlf. 40 40 89 47, lum@portofaalborg.com  

• Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Branding & PR, Port of Aalborg A/S,  

tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com 

 

 

mailto:lum@portofaalborg.com
mailto:mts@portofaalborg.com

