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Det Grønne Rejsehold

Det Grønne Rejsehold er et treårigt projekt, som har til formål at 

understøtte nordjyske virksomheders potentiale for i langt højere 

grad at udføre grønne omstillingsprocesser. Dermed styrker projektet 

ressourceeffektivitet og vækst i virksomhederne gennem tilførsel af 

de rette ressourcer og kompetencer. Denne folder vil komme med 

anbefalinger fra nogle af de virksomheder, der har deltaget med en case i 

Det Grønne Rejsehold. 



At være frontrunner for bæredygtig 
erhvervsudvikling kræver innovative 
løsninger og samarbejde på tværs 
af virksomheder, kommuner og 
uddannelsesinstitutioner. I Netværk for 
Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 
ved vi, at ny viden og inspiration let kan 
høstes ved at inddrage studerende og 
nyuddannede i virksomhedernes arbejde med 
bæredygtighed.

Derfor igangsatte vi sammen med Aalborg 
Universitet i 2015 Det Grønne Rejsehold, 
hvor studerende og nyuddannede 
opkvalificeres i bæredygtighed, grøn 
omstilling og projektledelse. Herefter 
matcher vi Det Grønne Guld med vores 
medlemsvirksomheder for at løfte deres 
bæredygtighedsarbejde. På den måde holder 
vi arbejdspladserne lokalt, og virksomhederne 
udvikles i en endnu mere grøn retning. Det 
giver god mening, synes vi. 

Vi har derfor samlet vores erfaringer med 
Det Grønne Rejsehold som inspiration for 
andre danske virksomheder, kommuner og 
vidensinstitutioner, så vi kan opretholde vores 
førerposition for grøn erhvervsudvikling i 
Danmark.

God læsning.

Jens Højer, 
ejer af Højer Møbler
og formand for NBE NordDanmark
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kompetencer i virksomhederne. I DGR bringes virk-
somheder, studerende og nyuddanede sammen i 
forskellige projekt-samarbejder, hvor Det Grønne Guld 
hjælper virksomhederne med at løse problemstillinger 
inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og grønne 
omstillingsprocesser. Således sikrer DGR fornyelse, 
attraktive grønne jobs og høj kvalitet i produkter og 
produktion.

det grøNNe rejsehold har f.eks. hjulPet 
med at:

• Omsætte affald til ressourcer
• Optimere energiforbrug
• Kommunikere grønne tiltag
• Udvikle grønne forretningsmodeller 
• Beregne miljømæssige og økonomiske fordele ved 

en omstillingsproces

Netværk for Bæredygtig Erhvervs-
udvikling NordDanmark

Det Grønne Rejsehold

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nord-
Danmark (NBE) arbejder for, at udviklingen af 
erhvervslivet sker på en bæredygtig måde. 

samarBejde og NytækNiNg
Hvis vi skal lykkedes i at skabe bæredygtig vækst og 
udvikling, kræver det, at vi samarbejder og tør tænke 
i nye baner. NBE er et samarbejde mellem Aalborg 
Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, 
Hjørring Erhvervscenter, AAU, Eniig Energi og alle nor-
djyske kommuner og virksomheder. 

Den unikke konstruktion mellem det offentlige, det 
private og vidensinstitutionerne skaber rammerne 
for at sikre bedst mulig udnyttelse af den viden og de 
erfaringer, som findes rundt i hele Nordjylland. 

stor iNteresse for Bæredygtighed
Erfaringerne i netværket viser, at der i mange virk-
somheder, især de små- og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), kan identificeres realiserbare projekter inden 
for cirkulær økonomi og grønne omstillingsprocesser, 
og at der er en stor interesse for bæredygtighed 
blandt virksomhederne. Samtidigt viser erfaringerne 
også, at projekterne kræver et fokus, ressourcer 
og kompetencer, som oftest ikke er tilgængeligt i 
SMV'erne. 

hvorfor det grøNNe rejsehold?
Det Grønne Rejsehold (DGR) blev skabt for at             
imødekømme mangler på ressourcer og



Vores erfaringer viser, at de små- og mellemstore virk-
somheder har et stort vækstpotentiale, og at ansæt-
telse af en akademiker kan være en rigtig god måde 
at realisere potentialet. Samtidigt får akademikerne 
øjnene op for de nordjyske SMV'er, som har spæn-
dende jobs med masser af ansvar, som kan give et løft 
til karrieren.

Heidi Lyhne Jensen, 
projektleder, Det Grønne Rejsehold.

Rundvisning på virksomhed, 
Det Grønne Rejsehold, 2016



Det Grønne Rejsehold, 2017



et match bliver skabt. Således sikrer NBE, at den helt 
rigtige profil kommer ud til medlemsvirksomhederne.

muligheder for samarBejde med det 
grøNNe rejsehold

• Virksomhedspraktik: Et praktikforløb kan være 
mellem 4-8 uger afhængig af jobcenteret og den 
ledige 

• Løntilskud: 3-4 måneder

• Job

• Studiepraktik 

• Studiejob

Projektet har givet stor værdi for både virksomheder, 
studerende og nyuddannede. Derfor har NBE valgt at 
fortsætte med projektet i 2018, i et samarbejde med 
Jobcenter Aalborg. 

Hvis du vil vide mere om DGR kan du kontakte Net-
værk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, NordDanmark 
på: nben@aalborg.dk 

 

Det Grønne Rejsehold er et 3 årigt projekt, varetaget 
af Aalborg Universitet og NBE. Her bliver studerende 
og nyuddannede fra AAU opkvalificeret til at løse 
forskellige projekter inden for bæredygtig vækst hos 
medlemsvirksomheder i NBE. 

Hvert år, siden 2015, er der således blevet uddannet 
et hold "Grønt Guld", som kan komme ud på NBE's 
medlemsvirksomheder for at arbejde med bære-
dygtighedsprojekter. Bæredygtighedsprojekterne vil 
typisk være identificeret i forbindelse med en Bære-
dygtighedsscreening på virksomheden foretaget af 
NBE. 

oPkvalificeriNgeN 
Det Grønne Kursus består af halvanden uges inten-
siv undervisning i bæredygtighed, grøn omstilling,  
projektledelse og udarbejdelse af business cases. 
Herefter bliver Det Grønne Guld matchet med en virk-
somhed, der deltager i kurset med en case, hvor de 
i de efterfølgende 3 uger samarbejder om løsninger 
på casen. Efter opkvalificeringen er Det Grønne Guld 
uddannet til at arbejde med bæredygtighedsprojekter 
i en længere periode i virksomhedspraktik, løntilskud 
eller job.

matchet med virksomhederNe 
NBE og miljøsagsbehandlerne i kommunerne har et 
rigtig godt kendskab til NBE's medlemsvirksomheder, 
og desuden har NBE også et godt kendskab til Det 
Grønne Guld, som vi lærer at kende både fagligt og 
personligt i ugerne under opkvalificeringen. Det er ved 
hjælp af kendskabet til både virksomheder og DGR, at 

Det Grønne Guld
Det Grønne Rejsehold



eN PersoNlig rejse i arBejdet med 
Bæredygtighed
"Det har også været en del af vores personlige rejse 
for at få analyseret, perspektiveret og arbejdet 
med bæredygtighed med et endnu bredere og mere 
nuanceret syn. Uden DGR var vi ikke kommet videre 
på denne måde" fortæller Brian Dalby Rasmussen, 
Miljøkoordinator, Aalborg Havn.

Aalborg Havn har arbejdet med bæredygtighed 
gennem mange år og havde behov for inspiration 
til løfte indsatsen til et nyt niveau. Her valgte de at 
bruge FN's 17 verdensmål som pejlemærker. Der 
lå for havnen en udfordring i at få struktur på de 
mange gode idéer og få dem ført ud i livet. De bød 
derfor ind med flere forskellige cases og overlod det 
til DGR om at bestemme, hvad de helst ville arbejde 
med. Gruppen fra DGR valgte at give input til en ny 
bæredygtighedsstrategi, som skulle give overblik over 
de næste års bæredygtighedsprojekter:

"Der ligger en rapport, men der ligger også en masse 
tanker, diskussioner og interviews – det sætter 
gang i en afklaringsproces hos os. Det har givet nye 
vinkler og sætter retning for vores indsatser og mål, 
som er alment anerkendte. Den usikkerhed omkring 
en retning, som vi kunne have før, den er væk efter 
gruppens input og rapport. Det er vigtigt, når vi skal 
kommunikere det,” siger Mette Schmidt, Teknisk Chef, 
Aalborg Havn. ”Vi har med gruppens hjælp fået indblik 
i de muligheder, som FN's 17 verdensmål giver. Det har 
også flyttet på vores egne holdninger.” 

Aalborg Havn 
Det Grønne Rejsehold

Bæredygtighedsstrategi 2.0
Aalborg Havn har under hele processen med Rejse-
holdet taget det meget seriøst og behandlet gruppen 
som hvilken som helst anden, der skal levere et stykke 
arbejde: "Vi har været åbne og bedt gruppen om at 
levere en rapport, hvor vi rent faktisk skulle bruge 
resultatet. Vi havde fuldstændig tillid til, at gruppen 
kunne klare det. Vi lagde vores udfordringer, bekymrin-
ger og konstruktive kritik på bordet, og vi fik feedback, 
som kunne bruges," fortæller Mette Schmidt. 

Det er også meget tydeligt at se, at der er kommet no-
get helt konkret ud af samarbejdet mellem Det Grønne 
Guld og Aalborg Havn, nemlig en  ny strategi for bære-
dygtighed, som Aalborg Havn allerede er i gang med at 
effektuere.  

fælles forståelse i orgaNisatioNeN 
Aalborg Havn har valgt at arbejde videre med Bære-
dygtighedsstrategien, som gruppen fra DGR havde sat 
op mod FN's 17 verdensmål. De mål, de i dag arbejder 
med i deres miljøledelsessystem, er udarbejdet med 
udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategien, hvor de 
refererer deres miljøarbejde op mod FN's 17 ver-
densmål. Det gælder både på deres hjemmeside for 
at kommunikere deres arbejde ud til kunder og sam-
arbejdspartnere, men også internt i organisationen. 
Dette skaber en fælles forståelse for arbejdet med 
bæredygtighed hos Aalborg Havn.  



Det siger virksomhederne: at være en del 
af et netværk

Det Grønne Rejsehold

aalBorg havN: "Det er for os et kvalitetsstempel, 
når det er NBE ringer, for så ved vi, det er styret, mål-
rettet og med høj kvalitet. Så tænker jeg, at så er der 
også noget i det for os på havnen," Brian Dalby Ras-
mussen, Miljøkoordinator, Aalborg Havn. 

dge: "Når vi får et tilbud, f.eks. om samarbejde med 
DGR, skal det helst være problemfrit så vi kan bruge 
vores ressourcer fornuftigt, og her stoler vi på NBE. Vi 
er nok lidt kræsne, og det må gerne blive serveret på 
et sølvfad. Når det er NBE, der ringer, er vi helt trygge" 
fortæller Birgitte Winther fra DGE. 

atP ejeNdomme: "Det hele startede med en 
screening, og igennem det har vi fået et rigtigt godt 
samarbejde med Eniig Energi. Det har hjulpet os til at 
finde rigtig mange besparelser, og det er jo også en 
del af netværket. Der er kun ros tilovers for det, og så 
er det jo nogle rare mennesker" Claus Münster, Drifts-
chef i Aalborg Storcenter, ATP Ejendomme.

NordsøeN oceaNarium: Når man spørger Karl 
Henrik, Direktør hos Nordsøen Oceanarium om det 
har nogen betydning, at det er NBE, der kommer med 
en anmodning er der ingen tvivl: "Det gør en forskel, at 
henvendelse om samarbejde med studerende kom-
mer fra NBE. Vi får løbende mange henvendelser fra 
studerende, der ønsker at lave projekter med os, hvor 
vi ikke altid kan imødekomme deres ønsker. Når vi får 
en henvendelse fra NBE, overvejer vi det altid med en 
positiv tilgang". 

kymi reNs: Ifølge Michael Porsmose er det ikke 
uden betydning, hvem der kontakter ham når det kom-
mer til at få nye folk ind i virksomheden: "Vi har haft 
et godt samarbejde med NBE, og det er vi glade for og 
det handler jo om netværk, også når vi ansætter folk. 
Alting er jo netværk". 

NBE Netværksmøde i Rebild



ATP Ejendomme, der ejer og administrer butikkerne 
i Aalborg Storcenter, havde en stor udfordring med 
at få deres butikker til at sortere affald. De havde 
selvfølgelig en formodning om årsagerne hertil, men 
havde brug for at få det bekræftet, så de kunne 
begynde at løse problemet. Derfor bød de ind med en 
case til DGR, hvor der kom med et enkelt spørgsmål: 
Hvordan får vi 600 butiksansatte til af sortere deres 
affald bedre? Gruppen fra DGR fik frit spil og indledte 
en spørge-skemaundersøgelse med alle butikkerne 
i Aalborg Storcenter. De fandt frem til, at en af de 
største udfordringer mht. affaldssorteringen er plads-
problemer i butikkerne, og så igen pladsproblemer i 
sorteringsanlægget, hvor det hele bliver samlet.

Claus Münster, driftschef, Aalborg Storcenter, 
fortæller at han var glad for at have noget konkret at 
gå ud fra: "Det var rart at se sort på hvidt, hvad der 
gav butikkerne udfordringer, og hvad der var mine 
udfordringer. Så jeg tog resultatet som gruppen fra 
DGR var kommet frem til og fremlagde for mine 
chefer. Jeg fortalte at hvis vi skal gå videre med bedre 
affaldssortering, så skal vi bruge mere plads".

Nyt sorteriNgsaNlæg
Argumenterne overfor ledelsen var gode nok til, at de 
gik med til at bruge 15 mio. kr. til at ombygge 
varemodtagelsen og sorteringsanlægget og ombyg-
ningen er i øjeblikket sendt i udbud. Claus Münster, 
der er meget tilfreds med samarbejdet med DGR, 
fortæller: 

ATP Ejendomme
Det Grønne Rejsehold

"Konkret har samarbejdet med DGR givet det, at jeg 
har fået åbnet mine chefers øjne og mine egne øje op 
for, at vi skal bruge mere plads til at affaldssortere. Så 
det glæder jeg mig meget til, vi får".

Bruger Netværket aktivt
Hos ATP Ejendomme er de generelt meget glade for 
at være med i netværket og bruger det aktivt. Claus 
Münster fortæller, at de i forbindelse med udskiftning 
af al deres belysning til LED snakkede med Aalborg 
Havn, som for nylig har udskiftet al deres belysning på 
havnearealerne. De har også snakket med både IKEA 
og Stena Recycling, som alle er NBE medlemmer, vedr. 
affaldssortering. Han fortæller også, at de hele tiden 
er i løbende kontakt med netværket: "Vi har brugt 
netværket på den gode måde, og vi snakker i øjeblik-
ket med NBE om ladestandere til elbiler", siger Claus 
Münster.  



Det Grønne Rejsehold

DGE Miljø- og Ingeniørfirma

Noget at skille sig ud På 
Hos DGE Miljø- og Ingeniørfirma føler de sig bedre 
klædt på til arbejdet med bæredygtighed gennem 
alle de tiltag, som de er en del af i form af deres 
medlemsskab af NBE, såsom DGR og forløbet Plan for 
Bæredygtig Forretningsudvikling (PBF): "Det har givet 
kompetencer og input internt til at italesætte, hvordan 
vi arbejder med bæredygtighed. Det kan godt være 
svært for en flok ingeniører" siger Birgitte Winther, 
projektleder hos DGE. 

Birgitte fortæller også, at det giver dem nye 
forretningsmuligheder og dermed giver det mulighed 
for vækst i virksomheden;: "Vi har f.eks. lige budt på 
et nyt projekt gennem en reference fra DGR, det er 
her vi kan skille os ud fra de andre, fordi vi nu kan tilgå 
arbejdet med bæredygtighed pragmatisk og gøre det 
konkret og jordnært". 

det har givet Noget På flere Niveauer
Birgitte Winther fortæller, at samarbejdet med DGR 
især har haft en stor betydning for den fælles for-
ståelse, som de nu har af bæredygtighed i firmaet: 

"Det har givet noget på flere niveauer, vi fik en 
mulighed for at forholde os til grøn omstilling og bære-
dygtighed, og for at følge med i udviklingen.

Som firma skal man nogle gange skubbes i gang, og jo 
mere det bliver italesat internt i organisationen, desto 
lettere bliver det at få gennemført nogle ting og følge 
med i udviklingen", siger Birgitte Winther. 

Helt konkret har gruppen fra DGR implementeret 
arbejdet fra DGE's PBF forløb og ført det videre, samt 
kørt en Green Lean proces, således at arbejdet med 
bæredygtighed ligger som en fælles forståelse hos 
DGE.

skaBer Noget dyNamisk og iNNovativt
DGE oplevede en kæmpe dynamik til opstartsmødet 
med gruppen fra DGR og fortæller, at tværfagligheden 
i gruppen skabte en positiv energi i forhold til deres 
meget ensartede baggrund i DGE, hvor alle er 
ingeniører. Birgitte fortæller: "Det skaber noget dyna-
misk og innovativt og giver mange flere dimensioner 
til firmaet". DGE fandt også en stor værdi i at få en 
gruppe ind, der ikke var forudindtaget, og som turde 
stille de dumme spørgsmål. DGE oplevede, at det 
ruskede lidt op i dem internt og i deres indstilling til 
arbejdet med bæredygtighed i firmaet. 



Det siger virksomhederne: Det Grønne 
Guld

Det Grønne Rejsehold

det grøNNe guld Bliver amBassadører 
for virksomhederNe
"DGR bliver ambassadører for os. Vi og i øvrigt mange 
andre virksomheder er meget usynlige herude, så alle, 
der kan sige noget positivt om samarbejdet med os, 
har meget stor værdi" fortæller Mette Schmidt, Tek-
nisk Chef, Aalborg Havn. Hun pointerer også, at det 
ikke kun er i forhold til deres kunder, at det har stor 
værdi, men også i forhold til at få de rette med-
arbejdere ud til Aalborg Havn, idet et godt rygte er 
altafgørende for at fremstå som en attraktiv arbejds-
plads. 

Michael Porsmose, Direktør hos Kymi Rens er enig i, 
at det har en stor betydning for virksomhedens profil 
udadtil: "Det styrker virksomhedens renommé og giver 
en positiv profil", fortæller han. 

Michael Porsmose har oplevet, at Kymi Rens står 
stærkere i kraft af deres arbejde med bæredygtighed 
og fortæller, at den markedsføring, der har haft størst 
værdi for dem, er de positive historier om, hvordan de 
arbejder med miljø og bæredygtighed. 

det grøNNe guld tilfører Ny videN  i 
virksomhederNe
Karl Henrik Laursen, Direktør hos Nordsøen Ocean-
arium fortæller, at den viden, som DGR kommer med, 
smitter af på medarbejderne i organisationen: "Det er 
klart, at den viden vi får fra DGR, har en positiv ind-
virkning på vores organisation. Vores marketingschef 
var med i dialogen med DGR, og vi arbejder nu videre 
med læringen fra projektet med Det Grønne Rejsehold, 
når vi kommunikerer med vores gæster". 

Det Grønne Rejsehold deltager i workshop til NBE 
netværksmøde i Rebild 



Hos Kymi Rens har de i mange år haft fokus på miljøet 
og taget et socialt ansvar, men på trods af dette 
fokus har de stadig oplevet en stor værdi ved at have 
været en del af DGR. Først og fremmest har det givet 
mulighed for at gå mere i dybden med virksomhedens 
miljøarbejde, end hvad der ellers har været muligt i en 
travl hverdag, fortæller Michael Porsmose, Direktør 
i Kymi Rens: "Flere af produkterne var der ikke noget 
forkert ved, men vi kunne gå i dybden med det ved 
hjælp af DGR, så kunne vi finde mere miljørigtige 
alternativer, der kan det samme". 

det giver overskud til idéudveksliNg
Grønt Guld har givet tid og overskud til at arbejde med 
bæredygtighed og til at brainstorme og idéudveksle 
hos Kymi Rens. Det har blandt andet resulteret i de 
mere miljørigtige produkter, genanvendelse af bøjler 
og andre gode initiativer på miljøområdet. Michael 
Porsmose opfordrer også andre virksomheder til at 
samarbejde med Rejseholdet og fortæller om oplev-
elsen af at have Lonnie Maria Hansen, kandidat i 
bioteknologi fra AAU, i virksomhedspraktik, efter at 
hun deltog i DGR i efteråret 2017: 

"Det giver rigtig meget at få en person ind og se på 
vores arbejde med friske og grønne øjne. Miljø er en 
større og større faktor inden for vores branche, og det 
sætter hele tiden krav til vores måde at tænke på for 
at kunne følge med. Derfor er et samarbejde med nye 
fagligheder altid givende, og med Lonnies kompetenc-
er inden for bioteknologi og sammensætningen med 
det grønne blev der bare skabt et rigtig godt match og 

resultat". Michael Porsmose fortæller da også, at hvis 
ikke det havde været, fordi der allerede var folk nok i 
Kymi Rens, ville han ansætte Lonnie på stedet. Derfor 
kontaktede han også andre i sit netværk for at høre 
om, de havde brug for nye folk. 

Netværket giver iNsPiratioN
For Michael Porsmose er det en afgørende faktor for 
arbejdet med bæredygtighed at være med i et net-
værk som NBE. Han fortæller, at det giver en masse 
inspiration til at tænke ud over de sædvanlige lavt 
hængende frugter, der er at høste i arbejdet med 
bæredygtighed:

 "Inden for vores branche generelt har det store pro-
blem inden for miljø altid været forurening fra rense-
maskinerne, og der har vi prøvet at være foran, så vi 
renser f.eks. alt vores tøj i flydende kuldioxid, så er der 
lige pludselig ikke nogle rensemidler, der forurener det 
eksterne miljø. Dengang den problemstilling var løst 
var det på tide at komme videre og se på, hvordan vi 
kommer videre, og hvad der ellers er at gøre. Så vi er 
begyndt med indsamling af plastik til genanvendelse".

Kymi Rens bruger altså netværket aktivt til at få inspi-
ration og idéer, til hele tiden at blive en endnu mere 
bæredygtig virksomhed.   
 

Kymi Rens 
Det Grønne Rejsehold



Vraa dampvaskeri
Det Grønne Rejsehold

"haN var helt Perfekt til vores
virksomhed" 
Sådan siger Stina Nordmand Rasmussen, CSR Man-
ager hos Vraa dampvaskeri, om samarbejdet med 
Sebastien Bouchara og fortsætter: "Han passede 
bare ind, kunne snakke med alle og var fagligt dygtig". 
Vraa dampvaskeri havde kontaktet NBE for at spørge 
om muligheden for at få en fra DGR ud på virksom-
heden til at hjælpe med deres projekt om at udvikle et 
miljøbarometer. 

 

Da NBE ringede for at spørge, om de ville have hjælp 
til udviklingen af et miljøbarometer af Sebastien, der 
har en baggrund i anvendt filosofi, var Stina Nordmand 
Rasmussen måske en smule skeptisk over hans bag-
grund i forhold til at arbejde med miljø. Hun tog dog 
imod tilbuddet og er meget glad for det resultat, der 
kom ud af det. "Samarbejdet med Sebastien gjorde, at 
vi var nødt til at sætte os ned og fokusere på, hvad der 
er vigtigt, og hvor vi vil hen med projektet og udvikling-
en af et miljøbarometer" fortæller Stina Nordmand 
Rasmussen. Hos Vraa dampvaskeri oplevede de, at de 
ressourcer, de hidtil havde manglet i en travl hverdag, 
nu var til rådighed og, at de kunne få prøvet nogle af 
deres idéer af og føre dem ud i livet: "Det gjorde, at 
vi havde nogle til at udføre det stykke arbejde, som 
vi ikke havde tid til og ikke var klædt godt nok på til", 
fortæller hun. 

kæmPe mulighed for iNsPiratioN og 
kNowhow
Vraa dampvaskeri er meget glade for at være med i 
NBE og bruger netværket aktivt ved blandt andet at 
deltage i netværksmøderne, hvor de kan sparre om, 
hvordan der med økonomiske, sociale og miljømæs-
sige fordele kan tænkes endnu mere bæredygtighed 
ind i deres hverdag. De har oplevet, hvordan 
netværket åbner op for kontakten til både 
uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre virk-
somheder og Stina Nordmand Rasmussen siger: "Nu 
er man fælles om arbejdet".

Sebastien Bouchara giver rundvisning og fortæller 
om sit arbejde hos Vraa Dampvaskeri



Gabriel 
Det Grønne Rejsehold

Gabriel bød i 2015 ind med en case til DGR, hvor grup-
pen skulle se på mulighederne for at markedsføre 
Gabriels CSR strategi på det amerikanske marked. 
Gabriel var på vej ind på markedet og havde brug for 
input og viden om amerikanernes forhold til CSR og 
bæredygtighed generelt for at kunne styrke deres 
markedsføringsindsats. Gabriel præsenterede casen 
under uddannelsesforløbet. Herefter var gruppen 
løbende i dialog med Gabriel, som gav dem oplys-
ninger og input på møder og via mail. Gruppen var 
meget selvkørende, men Gabriels dør var åben for 
sparring, hvilket gav en god og dynamisk proces. 

ProcesseN var helt Perfekt
Projektet blev afsluttet med en præsentation og dis-
kussion med Business Managers for Marketing, 
Logistik og QEP hos Gabriel, og rapporten blev 
præsenteret og overleveret til Gabriels CEO og CCO. 
Kurt Nedergaard, QEP Manager hos Gabriel udtaler:

"Processen og resultatet, herunder materialet vi har 
modtaget samt mundtlig overlevering, har efter vores 
mening været perfekt. Gruppen har på en professionel 
måde formået at overlevere de væsenligste budskaber 
på en flot og overskuelig måde. Gabriel har allerede 
taget fat i nogle af de emner, gruppen har evalueret 
som væsentlige, og vi planlægger videre undersøgel-
ser som en del af de interne projekter, der allerede er 
søsat omhandlende CSR".

tværfaglighedeN er eN stor 
styrke 
Gabriel valgte fremadrettet at holde gruppen op-
dateret om, hvorledes deres input blev benyttet 
fremadrettet. Gabriel var tilfredse med forløbet og 
brugte resultaterne i deres videre arbejde med det 
amarikanske marked. Særligt nævner Gabriel diver-
siteten af fagligheder som en styrke: "Vi har været 
glade for at arbejde sammen med gruppen, der består 
af en god kombination af faglige baggrunde samt 
personligheder" fortæller Kurt Nedergaard.

Kurt Nedergaard, QEP Manager, Gabriel, holder 
oplæg for DGR 



Aalborg Kongres & Kultur Center
Det Grønne Rejsehold

Aalborg Kongres & Kulturcenter (AKKC) har i flere 
år haft fokus på miljøet og den sociale dimension af 
bæredygtighedsbegrebet. Dette fokus medførte, at 
Teknisk Chef, Anders Jerspersgaard, tilbage i 2013, 
meldte ACCK ind i NBE - med det formål at blive 
endnu klogere på den bæredygtige omstilling. Det var 
gennem netværket, at AKKC blev introduceret for den 
internationale standard ISO 20121 for bæredygtige 
events, og hvordan man vha. denne kunne systema-
tisere arbejdsprocesser, således events og den daglige 
drift i AKKC gennemføres bæredygtigt. Til at under-
søge ISO 20121 standarden, samt øvrige bæredygtige 
projekter, fik AKKC i 2016 Fie Glerup Gjørtz fra DGR.

Bæredygtighed som eN koNkurreNce-
fordel
AKKC satte således for alvor de grønne sejl til og ser 
nu bæredygtighed som en måde at udskille sig fra 
konkurrenterne: 

"Det er med til at udvikle vores forretningsgrundlag, 
både så vi kan fastholde eksisterende kunder, men 
også forhåbentlig trække nye til. Konkurrencen inden 
for specielt kongresområdet er voksende, og det vil 
være et tab for AKKC og ikke mindst Aalborg at miste 
de store kongresser. Så kan vi, via grøn omstilling, 
certificering o.a. udvikle vores forretning, vil det ikke 
kun gavne AKKC, men hele byen" siger Anders Jes-
persgaard, teknisk chef hos AKKC.

I dag er AKKC Danmarks første, og pt. eneste, event-
sted certificeret efter ISO 20121 og Fie Glerup Gjørtz 
er nu en fast del af medarbejderstaben med titlen som 
'Bæredygtighedskoordinator', hvilket sender et klart 
signal om AKKC's intention om at følge den bære-
dygtige beslutning til dørs. Til dagligt har hun, i samar-
bejde med Anders Jespersgaard, fokus på at vedlige-
holde og videreudvikle arbejdsprocesser jf. ISO 20121 
og skubbe AKKC yderligere i den bæredygtige retning. 

Fie Glerup Gjørtz og Anders Jespersgaard, ACCK, 
modtager diplom for ISO-certificering for bæredygtige 
events



"Der er slet ingen tvivl om, at når man samarbejder 
med personer, der er færdiguddannede, og hvis man er 
god til at formulere det man gerne vil have, så bibring-
er de med ny viden. Man skal bede dem om at komme 
med overvejelser, metoder og forslag til hvad virksom-
heden kan gøre".

vil sætte krav til leveraNdørerNe 
Efterfølgende fortsatte Monica Thygesen fra grup-
pen i virksomhedspraktik hos Nordsøen Oceanarium, 
hvor hun lavede en gennemgang af virksomhedens 
leverandørkæde, og hos Nordsøen Oceanarium er de 
nu helt klare på hvordan de kommunikerer til deres 
leverandører:

"Hun gik leverandørkæden igennem og kom med 
forslag til, hvordan vi kan kommunikere med vores 
leverandører. Vores tilgang til det er, at vi arbejder med 
bæredygtighed og at vi forventer at de i løbet af et år 
har en formuleret miljø- og bæredygtighedsstrategi i 
deres virksomhed. Vi bevæger os hen mod, at vi 
fremover ikke vil købe varer, hvor leverandøren ikke 
kan dokumentere at de er fremstillet og transporteret 
på en bæredygtig måde. Vores mål er at sende nogle 
signaler og plante nogle frø, så håber vi det breder sig 
til vores leverandører og også gerne til andre 
attraktioner i den her branche" fortæller Karl Henrik 
Laursen.

Nordsøen Oceanarium 
Det Grønne Rejsehold

Nordsøen Oceanarium havde i efteråret 2017 en case 
med i DGR. Den omhandlede kommunikationen af 
deres grønne profil til deres gæster, hvor ca. halvdelen 
er udenlandske turister. Nordsøen Oceanarium har 
nemlig haft svært ved at vurdere vigtigheden af at 
formidle deres arbejde med bæredygtighed til deres 
gæster, men også mere konkret, hvordan de skal kom-
munikere til de forskellige nationaliteter. Karl Henrik 
Laursen, Direktør på Nordsøen Oceanarium fortæller, 
hvordan han lige fra starten var positivt over gruppen 
fra DGR's tilgang til arbejdet: 

"Vi var faktisk lidt overraskede. Normalt når vi har 
en gruppe studerende, så skal de guides ind på det 
rigtige spor, og det skal vi bruge en del ressourcer på. 
Her mødte vi jo bare en gruppe, der var anderledes 
erfaren, de var færdiguddannede og vidste, hvad det 
drejede sig om. De var stort set selvkørende. Efterføl-
gende præsenterede gruppen deres resultater for os, 
og efterfølgende har der været en præsentation for 
hele organisationen". 

Ny videN 
Nordsøen Oceanarium var meget glade for 
resultatet og for den nye viden som gruppen kunne 
byde ind med, og Karl Henrik Laursen har en anbefal-
ing til andre virksomheder som kunne være inter-
esserede i at få hjælp af DGR:  
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