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Grøn Jobskabelse i Nordjylland  

Evaluering af Region Nordjyllands samarbejde med Center for Grøn Omstilling i Aalborg Kommune om 

Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017. Projektperioden forløb 1. april – 1. november 2017 med planlæg-

ning, afvikling og evaluering.  

 

Opsummering 

D. 28. marts 2017 godkendte Regionsrådet en indstilling fra Vækstforum om tilskud til Aalborg Bæredygtighedsfesti-
val 2017 ved Center for Grøn Omstilling i Aalborg Kommune. Aalborg Bæredygtighedsfestival, som havde 5 års jubi-
læum i 2017, fremhæver i en uge bæredygtighed som et særligt indsatsområde. Bæredygtighedsbegrebet er over 
årene blevet større og mere almen kendt, og interessen for området vokser i hele Nordjylland. I kraft af Regionrå-
dets bevilling var der mulighed for at involvere parter fra hele Nordjylland i dette års festival.  

Region Nordjylland støttede økonomisk med 3 hovedaktiviteter og indgik som partner i projektet. Det be-

tød bl.a. en plads i advisory boardet og en plads som hovedafsender på lige fod med Aalborg Kommune. 

Grundet støtten var det muligt at skabe en Grøn Scene, som dannede rammen for grøn vækst og jobska-

belse. Der var naturligvis også plads til Region Nordjylland til eget arrangement på denne scene, hvor en 

Solution Camp derfor afvikledes.  

Bæredygtighedsfestivalen 2017 fik et ekstra løft sammenlignet med tidligere år på grund af midlerne og 

arbejdsindsatsen fra Region Nordjylland, hvilket har ført til stor ros og anerkendelse fra de mange samar-

bejdspartnere, som festivalen har. Der har været markant mere synlighed med Grøn Scene og de spæn-

dende profiler, der har været mulige at få ind som oplægsholdere og ordstyrer, har givet festivalen 

tyngde. Samtidig har muligheden for øget marketing pga. flere midler givet festivalen et boost. 

 

Formål (fra sagsfremstilling) 

Temaet for årets festival er ”Grønne Jobs” og Vækstforum ansøges om midler til at lave en scene, som 

skal danne rammen for temaet, hvor iværksættere, virksomheder, studerende og interesserede kan sam-

les om sparring, netværk og kompetenceudvikling.  

Under årets Bæredygtighedsfestival ønsker arrangørerne at sætte fokus på bæredygtige virksomheder og 

produkter, grøn vækst og vidensdeling. Der skal skabes synlighed og viden omkring grøn omstilling for 

borgere, iværksættere og virksomheder, så der kan igangsættes initiativer på området. Region og kommu-

ner kan bidrage til denne dagsorden ved dels at sætte fokus på det interne klimaarbejde og dels ved at 

fremhæve Nordjyllands styrkepositioner inden for det grønne område. Ydermere skal arrangementet 

sætte fokus på at udnytte og videreformidle den viden, som allerede eksisterer på området, bl.a. fra Busi-

ness Region North Denmark (BRN) og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), således at især 

SMV’erne får et vidensgrundlag og redskaber til at arbejde med energi- og ressourceeffektivitet.  
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Organisering 

Center for Grøn Omstilling (CGO) i Aalborg Kommune er hovedarrangør og overordnet koordinator og pro-

jektleder for festivalen. Herunder er der mange samarbejdspartnere.  

Region Nordjylland er som udgangspunkt økonomisk partner og fik imidlertid også en plads i advisory 

boardet blandt AAU, Aalborg Cityforening, Fokus Folkeoplysning og Business Aalborg herunder House of 

Energy.  

For at få sparring til at definere ”grønne jobs” indgik vi i et samarbejed med Merkur Andelskasse. De fik 

også en plads i Løvens Grønne Hule som en del af panelet, da de vurderer det bæredygtige aspekt, når de 

giver lån til SMV’er, og derfor var en god inspirationskilde og partner.  

Business Aalborg herunder House of Energy indgik som partner og var en god indgang til eksisterende 

grønne netværk og særligt iværksættermiljøet, som ikke er en naturlig partner for CGO som udgangs-

punkt. På samme måde var Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling en essentiel partner, som åbnede 

op for en indgang til nordjyske virksomheder, der interesserer sig for bæredygtighed.    

Aalborg Universitet er en stor aktør i Bæredygtighedsfestivalen – særligt når årets tema var grøn jobska-

belse – og indgår derfor i advisory boardet. Også andre uddannelsesinstitutioner er naturligvis samar-

bejdspartnere såsom UCN, diverse folkeskoler, Aalborg Produktionsskole mm., som også bidrager i festi-

valen med arrangementer.   

Hjørring og Brønderslev Kommuner har indgået som sparringspartner med henholdsvis Brønderslev Bære-

dygtighedsfestival og Naturmødet i Hirtshals. Erfaringer og gode ideer er blevet delt både ift. eventafvik-

ling tiltrækning af publikum og spredning af det gode budskab.  

  

Hovedaktiviteter 

Grøn Scene var den nye indsats i årets festival, som bidrog til markant synlighed både på Aalborg Havne-

front, hvor teltet fysisk var placeret, men også generelt med mangfoldige arrangementer, som tiltrak 

mange forskellige målgrupper. Grøn Scene var således stedet, hvor bæredygtighed og grøn vækst var i 

fokus i en hel uge. Nedenfor er de tre aktiviteter beskrevet, som Region Nordjylland direkte støttede.   

 

Åbning af Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017 

Åbningsdagen den 9. september blev startet med en økologisk brunch på Grøn Scene for de første 100 

borgere efterfulgt af en åbningsceremoni ledt an af Erhvervschef Tonny Thorup fra Aalborg Kommune. 

Åbningstalen havde form af et interview med Aalborgs Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (Aalborg Kom-

mune som afsender), Borgmester Arne Boelt fra Hjørring (Næstformand i Netværk for Bæredygtig Er-

hvervsudvikling NordDanmark – erhvervsnetværksvinkel), Regionrådsformand Ulla Astman (Regionen som 

afsender) og Claus Stig Pedersen, CSR direktør ved Novozymes (virksomhedsvinkel på grund af temaet for 

festivalen). Åbningseventen med de 4 ”talere” var med til at markere, at der allerede fra start var et klart 
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fokus på grøn jobskabelse i hele Nordjylland.  

Også årets kommunalvalg fik plads på åbningsdagen i festivalen, hvor kommunal- og regionalpolitikere fra 

de siddende partier blev tilbudt en stand på Grøn Scene, hvor borgere kunne kigge ind til en snak om bæ-

redygtighed.  

Åbningsdagen bød i øvrigt på over 100 forskellige aktiviteter i Aalborg Midtby, hvor samarbejdspartnere 

var både borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. Her var der aktiviteter for alle aldre og 

målgrupper.  

 

Resultater 

Der var flere tusinde mennesker, der besøgte de mange stande på åbningsdagen, hvilket var med til at 

give trafik på Grøn Scene. Alene til den økologiske morgenmad og åbningstalen deltog over 100. Himmer-

land boligforenings ”the Stage”, hvor forskellige bands spillede, var desuden med til at skabe liv og musik 

på havnen, så der har løbende været liv ved Grøn Scene. Politikerne fik også besøg ved deres stande. 

Dette kunne godt have været bedre besøgt, så man kan finde en anden opsætning for det næste gang. 

Hele dagen fik borgere fra hele Nordjylland mulighed for inspiration inden for bæredygtighed med alt fra 

mad, miljø til energi og forbrug. I det hele taget fik borgere inspiration til hverdagen og en dialog med sta-

deholderne. Se citater nedenfor. 

 

Feedback fra besøgende: 

"Der var mange, der havde noget omkring det her med mad og madlavning, hvor jeg fik nogle ideer til 
nogle gode opskrifter og sådan noget, som jeg har brugt derhjemme også […] f.eks. Ud fra det jeg lavede i 
sidste uge, der fik jeg kun kød to gange om ugen, fordi jeg fik mere opmærksomhed omkring det der med 
grøntsagsretter og sådan noget." Morten 

 

“[…] de der plastik poser der, som man jævnligt får sine ting hjem i, når man handler, nu går der jo mange 
rundt her med et indkøbsnet… så det kan godt være man lige skal blive lidt bedre til at få plastikposer 
med hjemmefra [...] man skal sørge for lige at have et par indkøbsnet liggende i bilen i stedet for at man 
ender med ikke at have nogle, og så skal til at købe. Så jeg skal finde ud af hvor de kommer fra, de der ind-
købsnet. folk de går rundt med her” Mathilde 

 

Jeg snakkede også med sådan nogle piger, der havde lavet noget hjemmelavet tandpasta og alt muligt, og 

jeg var bare sådan: 'fedt' […] og også nogle lokalpolitikere, og sådan nå men hvad kan Aalborg gøre, og 

hvad tænker du, og skal du i byrådet og sådan nogle ting. Øhm, så jeg synes bare det er det fedeste, jeg 

elsker sådan nogle ting. Jeg synes Aalborg er mega god til at lave events, altså sådan der. Så ja, jeg synes 

at det.. At jeg var helt sikker på at jeg skulle afsted igen, og det vil jeg også gerne, hvis det kommer igen, 

fordi det er en inspirationskilde uden lige. Og så tænker jeg også, at der var noget for alle. Jeg var også 

nede på havnen, og der holdt alle mulige el-biler […]"Jeg var ved en bod, hvor der var nogle der serverede 
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insekter, sådan melorme eller sådan noget, hvor at det skulle åbenbart smage lidt af flæskesværd, så det 

smagte jeg, for det tænkte jeg, det er da spændende […] det smagte bare sådan lidt røget, eller sådan du 

ved knas. Så det var da meget spændende. Og de fortalte at, når jo men om et år så er det meget billigere, 

og så spiser vi alle sammen. Det er da spændende og det er da vildt fedt.”  Sine 

 

I Løvens Grønne Hule  

En af årets helt store succeser blev ”Løvens Grønne Hule”, som er inspireret af programmet på DR1: ”Lø-

vens Hule”. I denne nordjyske og grønne udgave vurderede et ekspertpanel, med viden inden for grøn 

omstilling og iværksætteri, nordjyske virksomheder. Panelet bestod af Birgit Aaby (kendt fra Løvens Hule), 

Professor Arne Remmen (AAU), Iværksætter Martin Nielsen (Cloud City), Direktør Søren Thomsen (Merkur 

Andelskasse) og Erhvervschef Tonny Thorup (Aalborg Kommune).  Thomas Skov styrede hele begivenhe-

den på professionel og samtidig underholdende vis.  

Opfordringen til virksomheder om at sende en ansøgning til Løvens Grønne Hule blev bl.a. spredt gennem 

kommunernes erhvervsafdelinger i regionen. Virksomheder fra hele Nordjylland søgte således hen over 

sommeren om at være en del af Løvens Grønne Hule, hvor de bl.a. skulle fremlægge regnskab og forret-

ningsstrategi (se ansøgningsskema bilag 3). Herudfra udvalgte CGO i samarbejde med Business Aalborg 6 

virksomheder, som fik muligheden for at deltage. De 6 virksomheder var: Lyras, BuyNature, PingIT, ELSK, 

Solarparking (Nordland) og Seeker. Hver havde 8 min. i alt til at pitche deres idé og få feedback fra pane-

let. 

 

Resultater 

Alle tilskuerpladser (150) var ”udsolgt”, da Løvens Grønne Hule gik i gang torsdag eftermiddag. Arrange-

mentet, som er den første af sin slags under Aalborg Bæredygtighedsfestival, blev gennemført med en 

god stemning samtidig med, at det professionelle skinnede igennem ved virksomhedernes flotte præstati-

oner og panelets engagement og viden inden for området. Det var med til at give virksomhederne gode 

råd med på vejen. Lyras fangede især panelets opmærksomhed og vandt præmien på 25.000 kr. og en flot 

sejr.  

6 virksomheder fik i alt sparing til deres forretningsidé og dermed er 6 nye ideer kommet på markedet. 

Panelet fik også gode input med på vejen, har de efterfølgende fortalt, og fx Birgit Aaby har holdt kontak-

ten med BuyNature – se citat nedenfor. Merkur Andelskasse har også fået en henvendelse allerede i for-

bindelse med arrangementet.  De deltagende borgere (herunder virksomheder og studerende) fik imid-

lertid også kendskab til nogle af de mange grønne virksomheder, som spirer i Nordjylland. En hurtig rund-

spørge blandt deltagerne efter arrangementet viste, at publikum havde fået noget med hjem og åbnet 

øjnene op for den grønne verden inden for erhverv i Nordjylland.    

Arrangementet bar efter selve ”eventen” præg af et netværksmøde. Hyggestemning med kage, kaffe og 

mulighed for køb af fadøl førte til netværk blandt deltagere og tilskuere. Blandt andet kan nævnes, at to 

studerende kontaktede vinderen fra Lyras, og disse har nu indgået et samarbejde (se artikel i bilag 2, hvor 

disse står omtalt som deltidsansatte). Herudover kontaktede en deltager fra publikum virksomheden 
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BuyNature, hvilket førte til en virksomhedspraktik. Det vurderes, at der mindst er skabt 25 nye match til 

selve arrangementet. Eftervirkninger viser generelt, at arrangementet har skabt forbindelser og givet 

ringe i vandet til endnu mere bæredygtig vækst – særligt hos virksomheder af iværksættende karakter.  

 

Feedback fra iværksættervirksomhederne: 

”Eventets opbygning var godt, og informationen til deltagerne var god – der var ikke tvivlsspørgsmål om-

kring eventet. Fra publikums øje følte jeg også at de blev rigtig godt underholdt under eventet, så det var 

rigtig positivt. Jeg fik det ud af det, at jeg blev kontaktet af Løvens jyske hule, og så blev jeg selvfølgelig 

kontaktet af to studerende Henrik og Klaus – som virker yderst kompetente, og de ligger frivillige timer I 

projektet, hvilket er en stor hjælp.” Rasmus Mortensen, Lyras.  

”Jeg ærgrer mig stadigvæk lidt over vi ikke vandt løvens grønne hule :-)  Men det er nok bare den dårlig 
taber i mig, som ikke altid kan tåle at tabe.. ;) Men, hvad vi ikke vandt på dagen, kan vise sig at blive en 
endnu større gevinst på sigt. Vi er lige pt. i snak med Birgit Aaby, hvor vi meget vel kan få en ressource-
stærk partner ind i vores virksomhed, og en af tilskuerne til eventet er fornyeligt kommet ind som en eks-
tra ressource hos BuyNature via en praktikplads.[…] 1. Vi har ansat en god ressource (praktikant), som selv 
tog kontakt efter arrangementet. 2: God forberedelse til Løven Jyske Hule. 3: En stor udvidelse af net-
værk, især blandt kommunale ansatte. 4: Et selvtillidsboost ift. den feedback som blev modtaget. 5: Vi 
kom meget tættere på den kommune, hvor vi agere og har vores hverdag.” Amin Barrada, BuyNature 
 

Feedback fra besøgende (efterfølgende evaluering): 

"Jeg kan huske der fra løvens hule, der var en eller anden fra ELSK, tror jeg der hed, han stod og 
snakkede om bæredygtige t-shirt, det var det jeg hørte om (..) det er sådan lidt dyrere t-shirts, 
men lavet på en bæredygtig måde, og med ordentligt vilkår for medarbejderne, økologisk bom-
uld. Det var sådan det konkrete jeg fik ud af det, men jeg synes også bare det at man holder det 
er positiv, for så kommer folk til at tænke på det. Så elsker jeg også der sker noget i Aalborg, og 
man bliver da nysgerrig når man ser der er telte. Hvad er der for nogle telte” 

 

Feedback fra panel/samarbejdspartnere: 

 ”Må jeg ikke blot benytte lejligheden til at rose disse stolte kvinder og mænd fra Jer, som eksekverede 

Bæredygtighedsfestivallen 2017. Det var imponerende og en kraftudladning af de store. Respekt! Vi var 

glad for at være med bl.a. I Løvens Grønne Hule, og vi deltager gerne igen.” Tonny Thorup, Business Aal-

borg.  

”Fornøjelsen er helt på vores side. Så, tusind tak til jer alle for den bedste Bæredygtighedsfestival ever, og 

super flot eksponering af festivalen. Jeg synes, I har ramt en form, som man skal bygge videre på til næste 

års festival. Bedste hilsner fra en glad og stolt deltager i flere af årets events.” Afdelingschef Søren Thom-

sen, Merkur Andelskasse. 
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Politisk debat om Grøn Vækst 

Med Center for Grøn Omstilling og Region Nordjylland som afsendere løb en politisk debat om grøn vækst 

og jobskabelse i Nordjylland af stablen onsdag d. 13. september på Grøn Scene. Arrangementet tog fat på, 

hvordan nordjyske grønne styrkepositioner veksles til højproduktive og værdiskabende jobs. Debatten tog 

afsæt i de anbefalinger, som Regeringen har modtaget om cirkulær økonomi, som især er en dagsorden, 

der kan skabe vækst og jobs. Anders Lund Madsen var hyret ind som ordstyrer på grund af hans interesse 

for bæredygtighed kombineret med politisk interesse - og generelt hans egen måde at fortolke omverde-

nen på. Dette gav en god dynamik mellem ham, politikerne og publikum. 

Direktøren fra virksomheden Aage Vestergaard Larsen, som er frontløber inden for især plast i den cirku-

lære økonomi, åbnede arrangementet med et oplæg om, hvordan de hos Aage Vestergaard Larsen prakti-

serer denne dagsorden, og hvordan de tror, at det kan skabe vækst i Nordjylland. På den måde blev arran-

gementet åbnet med et pragteksempel på en nordjysk virksomhed, som vil den grønne agenda. Herefter 

startede en paneldebat, hvor politikere fra både Region Nordjylland og Aalborg Kommune var inviteret. 

Debatten involverede publikum, da den blev båret af spørgsmål ”fra salen”. På trods af, at alle de delta-

gende politikere vil den grønne omstilling, blev der alligevel en stor debat om vejen til en bæredygtig 

fremtid. De mange kritiske spørgsmål fra publikum var med til at give en levende og spændende debat.  

Aalborg Bæredygtighedspris blev også uddelt under arrangement til den virksomhed, som et panel vurde-

rede, har gjort mest for grøn vækst og jobskabelse. Det var muligt at sende en indstillinger hen over som-

meren til mulige kandidater. De nominerede var: Affaldsselskabet Vendsyssel (AVV), SerEnergy; Himmer-

land Boligforening, Egholm Folkefarm, Atlantic Leather, Greenway Denmark. Himmerland Boligforening 

løb af med sejren og var utrolig stolte derover. 

 

Resultater 

Arrangementet fik utrolig god mediedækning både før, men især under og efter (se under kommunika-

tion). Det tiltrak både Nordjyske Medier og Tv2Nord under selve arrangementet. Tv2Nords ”Mogens kom 

forbi” fulgte AVV en hel dag og hele vejen frem til Grøn Scene (som nomineret til Bæredygtighedsprisen.) 

Himmerland Boligforening har efterfølgende taget initiativ til at kommunikere deres succes bredt ud gen-

nem annoncer i dagspressen. Bæredygtighedsprisen har styrket Himmerland Boligforenings grønne profil 

yderligere og har synliggjort boligselskabernes fremtrædende rolle i forhold til at skabe grønne jobs. Såle-

des var 8 boligselskaber, der tilsammen repræsenterer 23.5000 husstande svarende til 80% af den almene 

boligmasse i Aalborg Kommune repræsenteret, da Grønne Agenter og Netværk for Bæredygtig Erhvervs-

udvikling inviterede til netværksmøde om bæredygtig forretningsudvikling i november 2017. 

Den politiske debat ved samme arrangement resulterede i, at der blev sat politisk fokus på mulighederne 

for jobskabelse i en cirkulær økonomi. Franz Cuculiza, direktør hos Aage Vestergaard Larsen A/S, fremhæ-

vede Nordjyllands potentiale for at blive førende inden for grøn jobskabelse. I panelet bestående af kandi-

dater til Aalborg Byråd og Regionsrådet for Region Nordjylland var der efterfølgende bred enighed om at 

sætte politisk fokus på grøn jobskabelse i den kommende valgperiode. 
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Øvrige arrangementer 

I hele den uge, som Bæredygtighedsfestivalen varede, var der forskellige arrangementer i hele Aalborg – 

arrangeret af borgere, institutioner, virksomheder osv. Som central ramme for bæredygtighed virkede 

Grøn Scene imidlertid rigtig godt. Mindst to arrangementer afholdtes her hver dag. Grøn Scene fungerede 

som et uformelt rum, hvor forbipasserende kunne kigge ind og se ”hvad der foregik”. Selv passagerer fra 

det krydstogtskibet, der lå ved Aalborg Havnefront, kiggede forbi. På den måde skabte Grøn Scene et helt 

fantastisk sted for mangfoldighed, hvor alt fra slipsedrengen, til den studerende og til bedsteforældrene 

med børnebørnene passede ind og kunne se sig selv i denne grønne dagsorden.  

Som nævnt, organiserede Region Nordjylland en Solution Camp for ungdomsuddannelser tirsdag efter-

middag i samarbejde med AAU. Også Aalborg Renovation afholdt en Solution Camp dagen efter med filo-

sofistuderende fra AAU. Solution Camp kan være en god måde at involvere studerende på. Vi har dog væ-

ret i dialog med Mette Arleth, tovholder for Region Nordjylland, som nævner, at det kan være, at fx elever 

på ungdomsuddannelser er for unge til denne form for workshop. Det kan der evalueres på, så der næste 

år kan planlægges arrangementer, som passer præcis til målgruppen. De studerendes fremlæggelser af 

resultaterne viser dog, at de har fået øjnene op for cirkulær økonomi og de forretningsmodeller, der ligger 

bag. Dette var generelt gældende for deltagerne til arrangementerne på Grøn Scene. 

Feedback fra deltager – anonym: 

I gør et kæmpestort og godt arbejde for at få sådan en festival på benene, håber I fortsætter det gode ar-

bejde med at fremme bæredygtigheden i Nordjylland. Det er nødvendigt og det giver god mening - min 

fornemmelse er også, at interessen er stigende, flere og flere finder der vigtigt at tænke bæredygtigt på 

mange fronter. Men det tager tid og kræver en vedholdende indsats - nordjyder er lidt seje at trække op. 

 

 

Kommunikation 

Region Nordjylland indgik som afsender på lige fod med Aalborg Kommune og de to andre samarbejds-

partnere Nordjyske Medier og Aalborg Renovation. Det vil sige, at alt det markedsføringsmateriale, der 

udarbejdedes, havde alle fire som afsendere på hele festivalen.  

Især de nordjyske medier var i år meget optaget af festivalen og dækkede mange af de arrangementer, 

der var en del af festivalen. Festivalen havde et godt samarbejde med flere medier bl.a. Nordjyske Me-

dier, MigogAalborg, Tv2Nord, DR P4, ANR, Radio Nordjyske og SmagAalborg.  

Markedsføringen foregår særligt på de sociale medier, via hjemmesiden og online program samt trykt 

program, der blev udgivet i Aalborgs 3 ugeaviser og omdelt på cafeer, uddannelsesinstitutioner etc. Her-

udover kan nævnes: Infoskærme i busser, infostandere ved busser mm., storskærm på Kennedy Arkaden, 

diverse nyhedsbreve, CSR.dk, omdeling af program på AAU, skilte i bybilledet, videoer mm.  
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Eksempler på markedsføring/omtale i forbindelse med de 3 arrangementer: 

https://www.tv2nord.dk/artikel/seks-nordjyske-virksomheder-kaemper-om-vaere-mest-groen 

https://www.tv2nord.dk/artikel/himmerland-boligforening-tager-prisen-mest-baeredygtige (se Tv2 Nord 

tvindslag i artiklen) 

https://www.youtube.com/watch?v=ekM99CKRyjM 

https://www.youtube.com/watch?v=5GYzRJ1j0KE 

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/2139/html5/ (program for festival) 

https://www.e-pages.dk/vejgaardavis/366/ (side 64) 

http://www.e-pages.dk/nordjyskenet/809/22 (tillæg om bæredygtighed i Nordjyske) 

https://www.youtube.com/watch?v=jFxQTDhmeGo (video som fortæller, hvad festivalen er. Region 

Nordjylland er også afsender) 

https://www.youtube.com/watch?v=43LR6I2N_6s (Video om åbningsdagen. Region Nordjylland er også 

afsender) 

https://migogaalborg.dk/vigtige-budskaber-serveret-laekkert-loerdag-aabner-kaempe-festival-i-byen/ 

Bilag 4: udklip af ugeavis med fokus på Region Nordjylland deltagelse.  

 

Budget 

I budgettet har der siden projektansøgning været lidt omfordeling af midlerne. Dette skyldes bl.a., at vi fx 

har brugt færre midler på oplægsholdere end forventet, da flere valgte at bakke op og deltage gratis. I 

stedet er der kommet en post på til forplejning, da dette ikke var udspecificeret i budgettet. Herudover 

var selve opstilling og leje af Grøn Scene dyrere end først beregnet samt alle de tilhørende ting såsom 

vagt, opstilling af pallelandskab osv. Lejen for arrangører er beregnet på timebasis for de forskellige arran-

gementer og er derfor øget i regnskabet i forhold til budgettet. Der er ligeledes anvendt flere timer til 

planlægning end først estimeret, da det var første gang disse arrangementer skulle løbe af stablen (sæt 

Løvens Grønne Hule). Overordnet set har vi hele tiden haft for øje at skabe de bedste arrangementer med 

mest værdi for tilskuere, mest synlighed og grøn vækst og jobskabelse i hele Nordjylland.  

Se særskilt regnskab. 

 

Samlede resultater og effekter 

Vidensdeling og netværk inden for grøn omstilling står som to helt klare succeser til de tre arrangementer, 

som Region Nordjylland støttede under årets Bæredygtighedsfestival. Grøn vækst, bæredygtighed og cir-

kulær økonomi gik igen som emner til de mange arrangementer, og en mangfoldig målgruppe blev ”ramt” 

https://www.tv2nord.dk/artikel/seks-nordjyske-virksomheder-kaemper-om-vaere-mest-groen
https://www.tv2nord.dk/artikel/himmerland-boligforening-tager-prisen-mest-baeredygtige
https://www.youtube.com/watch?v=ekM99CKRyjM
https://www.youtube.com/watch?v=5GYzRJ1j0KE
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/2139/html5/
https://www.e-pages.dk/vejgaardavis/366/
http://www.e-pages.dk/nordjyskenet/809/22
https://www.youtube.com/watch?v=jFxQTDhmeGo
https://www.youtube.com/watch?v=43LR6I2N_6s
https://migogaalborg.dk/vigtige-budskaber-serveret-laekkert-loerdag-aabner-kaempe-festival-i-byen/
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af disse budskaber. Borgere såvel som virksomheder fik en fælles viden om grøn vækst, hvilket kan være 

med til yderligere at skubbe Nordjylland i en grøn retning. Når dette kobles sammen med et forum, hvor 

der er plads til at skabe netværk, er der er en base for at skabe jobs, og som nævnt er der allerede skabt 

match mellem studerende og virksomheder lige efter festivalen, og vi forventer, at det på sigt kan skabe 

endnu flere jobs. 

Den øgede mediedækning kan skyldes, at der i år især var fokus på kvaliteten i arrangementerne og ikke 

udelukkende på kvantitet. Festivalen har opnået en fast skare af samarbejdspartnere, som år efter år ud-

vikler sig. Det ligger CGO meget på sinde at indgå i dialog med samarbejdspartnere for at skabe arrange-

menter, der opnår resultater inden for adfærdsændring, viden om og engagement inden for grøn omstil-

ling samt netværk, som kan skabe jobs og grøn vækst både på den korte og lange bane.  

Samarbejdet med Region Nordjylland har overordnet givet Aalborg Bæredygtighedsfestival et løft, en øget 

synlighed og ikke mindst en mulighed for at inddrage og involvere samarbejdspartnere fra hele regionen. 

Samarbejdet har således givet mulighed for at skabe en scene for grøn vækst, som har været med til at 

danne rammen for, at virksomheder, iværksættere, studerende, nyuddannede, borgere m.fl. kunne mø-

des og dermed skabe netværk, som kan resultere i konkrete jobs på sigt. Med Region Nordjylland som 

medafsender har Bæredygtighedsfestivalen stået stærkt og været med til at sætte Nordjylland på land-

kortet som en foregangsregion inden for grøn jobskabelse og bæredygtighed. 

 


