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Affald er en ressource, som 
vi skal behandle med omhu 

Affald er ikke længere kun noget, vi tankeløst smider ud. Affald er en ressource

- Affaldssortering er kommet for at bli-
ve og er for mange allerede blevet en 
automatisk del af hverdagen. Det be-
tyder ikke, at borgerne ikke kan blive i 
tvivl, eller at alt kan genanvendes. Vig-
tigst af alt ser vi en stor sorteringslyst 
hos vores borgere, siger Lise Kusk, der 
er affalds- og bæredygtighedsspecia-
list ved AVV i Hjørring.

I Hjørring Kommune begyndte borgere 
tilbage i oktober 2018 at sortere affald 
ved husstanden i plast, metal, papir, 
mad og restaffald. Der var en lands-
dækkende målsætning for at få imple-
menteret løsninger, der understøttede 
mere affaldssortering i hverdagen, så 
borgerne kunne sortere deres hushold-
ningsaffald fra madlavningen og ind-
køb i supermarkedet til genanvendelse. 
- Det var et startskud til mere affalds-
sortering, som vi stadig arbejder på – 
senest med den nye affaldstype ’Mad- 

og drikkekartoner’, som borgerne kan 
sortere med deres øvrige plast- og me-
talaffald, siger Lise Kusk.
- I Hjørring Kommune sorterer borger-
ne nu i ni forskellige affaldstyper. Re-
geringens ambition er, at vi skal sortere 
helt op til 10 affaldstyper, men der er 
udfordringer med genanvendelse af 
tekstiler. Teknologien udvikles netop 
nu, og Miljøstyrelsen er i samarbejde 
med en række kommuner i gang med 
forsøg med indsamling af tekstilaffald 
og vil herefter udgive anbefalinger til de 

resterende kommuner. Problemet er, at 
tekstiler kan være alt fra bomuld til kun-
stigt frembragte fibre og endda blan-
dingsprodukter, og desuden er mange 
tekstiler af ringe kvalitet, så tekstiler er 
foreløbig en vanskelig hurdle i at nå 
de 10 fraktioner, når vi endnu ikke kan 
behandle affaldet vi skal indsamle, kon-
staterer hun. 

Af Niels Henriksen

Fortsætter på side 4



LandboNord: Landmænd er 
også vilde med vild natur
ANNONCE Det er ofte muligt at forbedre natur og biodiversiteten på landbrugsejendomme uden at det koster noget,
i flere tilfælde kan der endda være et økonomisk overskud i at forbedre naturen. Natur- og miljøkonsulent i
LandboNord, Anders Mortensen, hjælper de nordjyske landbrug med at udnytte naturpotentialet, så mangfoldig
natur og effektiv produktion kan trives side om side.

ANNONCE

For nogle landmænd kræver det lidt overvindelse bare
at lade stå til, men ikke desto mindre er det nogle gange
et af de råd, som natur- og miljøkonsulent i LandboNord,
Anders Mortensen, giver landmænd, når de sammen er
ude at spotte naturpotentialet på ejendommen.

- Hvis du ønsker at få flere insekter, fugle og andet vildt
på ejendommen, så kræver det, at du undlader at rydde
op i naturen. Naturen i og omkring markene har langt
hen ad vejen brug for at passe sig selv, at spire, gro,
visne, forrådne og til sidst forsvinde. Biodiversiteten
udvikles nogle steder bedst hvis vi ikke blander os, men
vi kan hjælpe det på vej ved at foretage små tiltag som
at lade de urentable hjørner og kiler blive til natur. På
den måde optimerer du markdriften mens at naturen får
plads hist og her, siger Anders Mortensen.

I Brønderslev har griseproducent Mogens Højholt
Hansen fået øjnene op for hvordan han kan skabe et
landbrug, hvor mangfoldig natur og effektiv produktion
kan trives side om side. Det har han blandt andet fået
med hjælp fra LandboNords Naturteam, der bl.a. har
rådet ham til at lade en lille lund med døde træer ligge.

FÅ STYR PÅ EJENDOMMENS
NATUR OG BIODIVERSITET
I arbejdet har Mogens brugt LandboNords NaturPlan.
Planen er med til at fremtidssikre biodiversiteten på
ejendommen, og den giver mulighed for at se de tiltag,
der nemt kan gøres for at forbedre herlighedsværdien.
Den udpeger nuværende og fremtidige naturtiltag, og
dokumenterer samtidig alle de gode ting, der er blevet
gjort. For Anders Mortensen er det vigtigt, at
landbrugenes naturindsatser bliver synlige.

- I dag bliver der talt meget om biodiversitet,
bæredygtighed, beskyttet natur osv., og det kan være
rigtig svært for den enkelte landmand at navigere i.
Hvad for noget natur har jeg? Hvordan skal jeg
forholde mig til det? Med en NaturPlan bliver det gjort
overskueligt og forståeligt, så det ikke virker som
noget problematisk, men nærmere en naturlig del af
det at drive landbrug, siger Anders Mortensen.

Deteroftftf emuligtat fofof rbrbr edrenaturog
biodivevev rsrsr itetenpålandbrugsejeje endomme
udenatdetkosternoget,t,t i flflf eretilfæfæf ldekan
derenddavævæv reetøkonomisk
ovevev rsrsr kudiat fofof rbrbr edrenaturen.

4% af landbrugsarealerne skal
omlægges til natur fra 1. januar 2023?

Derfor kan det være en rigtig god idé
allerede nu at gøre sig tanker om, hvor
og hvordan det kan lade sig gøre.

I nogle tilfælde kan det endda gøres
ved hjælp af tilskud. Lige nu kører
LandboNord tilbud på NaturPlan.

Kontakt LandboNords
Naturteam og hør om dine
muligheder på tlf. 9624 2424

FOTO OG TEKST: 
Journalist Peter Küster Nielsen

VIDSTE DU...

- Mange bliver overraskede, når jeg viser dem
rundt på min ejendom. Vi har mange naturlige
opholdssteder for bl.a. agerhøns og diverse
insekter mellem mine marker. Med rådgivning fra
Anders Mortensen har jeg fået inspiration til
endnu flere initiativer. Det kræver dog, at jeg er
klar til at lade stå til. Det det kan være lidt svært,
men når jeg ved, det giver mening for de
kommende generationer, så gør jeg det med god
samvittighed, siger Mogens Højholt Hansen.

Dyryry enesætterpririr spå,atMogensHøjøjø holtHansenikkehar
fjfjf ernrnr etdetdødød detrærær .Nuerområrår detmedtrærær etregistreret i
Mogens'NaturPrPr lan,sådererstyryry påejeje endommensnaturog
biodivevev rsrsr itet.

Gririr seproducentMogensHøjøjø holtHansen(t(t( v.v.v )og
Natur-r-r ogmiljljl økonsulent iLandboNord,d,d Andersrsr Mortensen

https://www.landbonord.dk/
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- Borgerne er generelt rigtig gode til 
at sortere deres affald, og den største 
andel af det, vi indsamler, bliver sendt 
til genanvendelse. Men den totale af-
faldsmængde er meget høj (på niveau 
med 2014), så vi smider stadig alt for 
meget ud, som kunne være brugt igen 
eller forebygget. 

Korrekt sortering 
- Et vigtigt paramenter for at vi kan 
genanvende mere af vores affald er, at 
vi får affaldet sorteret korrekt. Sortering 
kan være svært og komplekst, og kva-
liteten varierer desværre også ud fra 
boligtypen. De affaldsmængder, der 
kommer ind på sorteringsanlægget hos 
Reno-Nord, har færre fejlsorteringer 
hos de borgere med egne containere 
end fra de områder, hvor der bliver sor-
teret i fælles containere. 
- Men når man i en stor by og beder 
borgerne om at sortere deres affald i 

fælles containere, typisk nedgravede 
containere, er der potentielt mange, der 
uforvarende kan komme til at sortere 
forkert. Pap er en klassiker. Pap skal 
være rent og tørt, for at det kan gen-
anvendes. Plast kan også være en kilde 
til frustration, for plast må ikke pakkes i 
lukkede poser, før det kommer i contai-
neren. Så kan vores avancerede anlæg 
på RenoNord ikke umiddelbart genken-
de plasttypen, og vi må sortere posen 
fra og sende indholdet til forbrænding, 
selv om indholdet med fordel kunne 
genanvendes. 

Fra losseplads til ressource 
I gamle dage blev affaldet smidt på en 
losseplads, hvor det hele blev dumpet 
i et stort hul, og når hullet var fyldt op, 
blev affaldet dækket til med jord.  
- Siden har vi fundet ud af, at rigtigt 
meget affald i virkeligheden er en res-
source. En ressource, der kan blive 

genanvendt eller genbrugt og få nyt 
liv. Dog er der fortsat brug for at grave 
affald ned, som ikke egner sig til at bli-
ve genbrugt, genanvendt eller brændt. 
Det sker ansvarligt på vores deponian-
læg, hvor affaldet bliver registreret og 
håndteret forsvarligt, og hvor vi sikrer, 
at det ikke skader miljøet, herunder vo-
res grundvand.  
- Flere genbrugspladser har flere be-
søgende på et år end de store forly-
stelsesparker, det siger noget om, hvor 
stort et behov der er for gode afleve-
ringsmuligheder for affaldet – men 
også noget om potentialet for mere 
genanvendelse, hvis vi får affaldet sor-
teret korrekt, påpeger Lise Kusk, der 
tilføjer, at ressourceudnyttelse også er 
en voksende tendens i erhvervslivet. 
- Vi oplever, at virksomhederne i langt 
højere grad viser interesse i at udnyt-
te affald fra andre virksomheder, som 
nye værdifulde ressourcer i deres 

egen værdikæde.  Det er en vigtig og 
afgørende udvikling, at vi alle bidra-
ger til mere affaldssortering, genbrug 
og genanvendelse – både borgere, 
affaldsselskab og erhverv. Affaldssor-
tering nytter, når vi gør det sammen, 
fastslår hun. 

Fortsættelse fra side 2

•  Pap og papir: Rent og tørt og 
skal ligge løst i containeren

•  Plast, metal og mad- og  
drikkeklartoner: Tømt for 
rester og skal ligge løst i  
containeren

•  Restaffald: Skal i lukkede 
poser

•  Madaffald: Skal i lukkede  
grønne poser.



Aleksander og Anna havde brug for at blive mere afklaret i forhold til videre uddannelse 
- nu er banen kridtet op for dem begge

Aleksander Sanco har altid elsket at 
lave mad. Helt fra han var lille sammen 
med sin far. Et arbejde som kok kunne 
derfor være den rigtige hylde for ham. 
Anna Kristine Kristensen vil gerne gøre 
en forskel for andre. Hjælpe og give 
gode råd og vejledning. Derfor vil et ar-
bejde i en butik være et drømmescena-
rie for hende.
Nu ser drømmen ud til at gå i opfyldelse 
for dem begge. Med FGU i Vendsyssel 
som springbræt er banen nemlig krid-
tet op. 20-årige Aleksander er allerede 
kommet i mesterlære som kok, mens 
Anna på 21 år forventer at begynde på 
EUD på Frederikshavn Handelsskole 
efter sommerferien.

Mesterlære på skolen
FGU Vendsyssels afdeling i Elling ved 
Frederikshavn er godkendt til mester-
lærens første år, således at Aleksander 
kan arbejde i skolens køkken og sup-
plere den praktiske undervisning med 
teori på EUC Nord i Hjørring én dag om 
ugen.
- Den mulighed, jeg fik for at arbejde 
i køkkenet på FGU har bare styrket 
både min beslutning om, at det er kok, 
jeg gerne vil være, og samtidig er jeg 
blevet stærkere som menneske. I fol-
keskolen var jeg én, der ikke sagde så 
meget, men på FGU har jeg fået masser 
af selvtillid, og nu påtager jeg mig gerne 
opgaven for alene at stå for madlav-
ningen til alle elever og medarbejdere. 
Første gang var jeg meget nervøs, må 

jeg nok erkende, men det er jeg ikke 
mere, smiler Aleksander.

Butik er det rigtige
Anna har brugt FGU til at gøre sin fol-
keskole færdig. Et voldeligt overfald 
betød, at hun ikke var i stand til at fær-
diggøre skolegangen. Hun har for så 
vidt altid vidst, at hun gerne vil arbejde 
i en butik, hvor hun med gode råd og 
vejledning kan være med til at gøre en 
forskel for andre.
- Jeg havde valgt FGUs almene grund-
uddannelse AGU, men da jeg fik mu-
lighed for at stifte bekendtskab med 
værkstedet Handel & Kundeservice, var 
jeg bare solgt med det samme. Jeg op-
levede en meget, meget virkeligheds-
nær undervisning, hvor vi etablerede 
vores egen butik, stod for lageret og i 
det hele taget fik lov at drive projektet 
som en virkelig butik. Den oplevelse og 
erfaring har bare bestyrket mig i, at en 
butik er det helt rigtige for mig, smiler 
Anna, der samtidig er blevet elevråds-
formand på FGU i Frederikshavn.
- Det har jeg aldrig prøvet før, men det 
er helt vildt udviklende, og så er det 
fantastisk at få en stemme og virkelig 
blive hørt, smiler hun.

Imponerende trivsel
En helt dugfrisk national undersøgelse 
viser en tilfredshed blandt eleverne på 
FGU på 93,9 pct. Et meget højt tal, som 
dog overmatches af tilfredsheden hos 
eleverne på FGU Vendsyssel. Her sva-
rer nemlig hele 98,2 pct., at de trives 
godt på uddannelsen.
- Det tal er vi naturligvis mega-stolte 

over, og det bestyrker os jo i, at hele det 
fundament, som vi kan tilbyde unge, 
der har brug for lidt ekstra tid, inden 
de påbegynder en uddannelse, er so-
lidt og rigtigt. Vi kalder det bæredygtig 
uddannelse, for når eleverne føler sig 
trygge og godt tilpas i et givende fæl-
lesskab, hvor der er plads til alle, så er 
chancerne for, at de også gennemfører 
opholdet hos os meget større. Og vi op-
lever da heller ikke ret mange, der plud-
selig stopper uden at vide, hvad de skal 
videre til, påpeger direktør i FGU Vend-
syssel, Karen Schytter, og skoleleder på 
FGU Frederikshavn, Ole Ervolder. 
Læring ved at bruge hænderne på et 
af værkstederne er det helt rigtige for 

mange af eleverne på FGU, der har 
et tæt samarbejde med det lokale er-
hvervsliv.
- Vores undervisning tilrettes det lo-
kale erhvervsliv, som i Frederikshavn 
eksempelvis er søværnet og hele det 
maritime miljø, som man ikke har så 
mange andre steder. Desuden er vores 
undervisere synlige og tæt på eleverne, 
så der er aldrig langt til en snak, hvis der 
er brug for det, understreger Ole Ervol-
der.
FGU Vendsyssel består af 3 skoler i 
Dronninglund, Hjørring og Elling. En 
i hver af de fire dækningskommuner 
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring 
og Læsø.

Af Niels Henriksen

FGU har gjort en kæmpe forskel

ANNONCE

De tre spor
AGU - Almen grunduddannelse er for dem, der vil blive bedre til almene 
fag som dansk, matematik og engelsk for at få adgang til en ungdoms-
uddannelse. 
På AGU kommer eleverne til at arbejde med de almene fag med ud-
gangspunkt i praksis. AGU tager sigte mod en boglig uddannelse efter-
følgende, typisk HF eller handelsskolen.

PGU - Produktionsgrunduddannelsen er for dem, der lærer bedst, når 
de arbejder konkret med praktiske opgaver. PGU kan give mulighed for 
at komme videre med en erhvervsuddannelse eller give mulighed for at 
kvalificere dem til et job.

EGU - På EGU er eleverne i praktik. Her lærer de på arbejdspladsen, 
fordi de er i praktik i virksomheder det meste af tiden. Men i ca. 1/3 del af 
tiden følger de dansk, matematik og andre fag på FGU-skolen eller ta-
ger et certifikat på AMU, som er relevant for den arbejdsplads, de er på.

https://fguvendsyssel.dk/


I Aalborg Zoo er der hygge og læring for 
alle generationer og du finder os tæt på 
Aalborgs centrum i grønne omgivelser.

Glæd dig til at se det spændende nye 
anlæg, hvor orangutanger og oddere 
nyder hinandens gode selskab. Ses vi?

Aalborg Zoo deltager i det europæiske 
avlssamarbejde for truede dyrearter, hvor 
målet er at sikre sunde og levedygtige 
bestande af dyrene, som kan danne godt 
grundlag for kommende generationer

NYHED SOMMER 2022

Bæredygtighed er en naturlig del af strategien 
Naturbevaring og bæredygtighed en del af Aalborg Zoos DNA, og sammen med FN’s  

Verdensmål er det udgangspunktet for Aalborg Zoos strategi frem mod 2025.

Aalborg Zoos mission er at formidle viden 
om dyr og natur og bidrage til naturbe-
varing både lokalt og globalt, og dermed 
gøre en aktiv indsats for at bevare true-
de dyrearter og deres levesteder. Som en 
integreret del af strategien arbejdes der 
også strategisk med FN’s 17 verdensmål. 

- I forbindelse med vores arbejde med 
naturbevaring har vi integreret FN’s ver-
densmål for bæredygtig udvikling. Vi har 
udpeget 7 ud af de i alt 17 verdensmål, 
som vi har særligt fokus på, og med ud-
gangspunkt i vores strategi frem mod 
2025 er Aalborg Zoo i øjeblikket i en 
spændende udvikling mod en mere bæ-
redygtig drift, siger Henrik Vesterskov Jo-
hansen, direktør i Aalborg Zoo.

Strategien beskriver således den konkre-
te udmøntning af havens mission blandt 
andet gennem miljøbevidsthed og størst 
muligt hensyntagen til det omgivende 
samfund. På den måde er opmærksom-
hed på havens miljøpåvirkning integreret 
i den daglige ledelse og bestemmende 
for de daglige arbejdsrutiner i form af 
overvågning af forbrug, indkøb, genbrug 
og løbende miljøforbedrende tiltag.

- Strategien er vores faste pejlemærke 
for alle aktiviteter og tiltag de kommen-
de år. Samtidig er den et styringsværktøj, 
der sikrer, at vi kan nå vores vision ved 
hele tiden at have fokus på høj faglighed, 
koordinering og blik for de tiltag, der vil 
styrke Aalborg Zoo som helårsattraktion 
med formidling af naturbevaring som en 
af de vigtigste opgaver. Derfor har det 
også været meget naturligt for os at tage 
FN’s Verdensmål til os, og de vil være 
rammesættende for de valg, beslutnin-
ger og handlinger, der kommer til at løfte 

Aalborg Zoo i de kommende år – og for-
håbentlig være til inspiration for andre, 
der ønsker at bidrage til naturbevaring 
og en mere bæredygtig udvikling, fortæl-
ler Henrik Vesterskov Johansen. 

En mangeårig proces

Intentionen i verdensmålene og arbejdet 
med bæredygtigt og ansvarligt forbrug 
er dog på ingen måde noget nyt i Aal-
borg Zoo, men del af en kontinuerlig pro-
ces, der begyndte for over tyve år siden. 
I 1999 blev haven som den første Zoo i 
verden miljøcertificeret, og det blev start-
skuddet til en fokuseret indsats for at be-
grænse miljøbelastningen i Zoo’s drift.

- Vi har et miljøledelsessystem, der nu i 
mere end 20 år har medvirket til, at der 
er opnået og dokumenteret reduktioner i 
for eksempel vandforbruget og dermed 
også en økonomisk gevinst i vores Zoo. 
Med den aktuelle strategi ønsker vi at 
tage det næste skridt og forpligte os til 
et skærpet fokus og konkrete handlinger, 
der bidrager til en endnu mere bæredyg-
tig udvikling og drift, siger Henrik Vester-
skov Johansen. 

I øjeblikket ser man i Aalborg Zoo frem 
mod en kloakseparering, der skal være 
gennemført senest i 2026, og i den for-
bindelse undersøges mulighederne for 
at etablere vandreservoirs til opsamling 
af regnvand, som kan genbruges i ha-
vens bassiner. 

- Det mangeårige fokus på miljøledelse 
betyder, at medarbejderne har miljøven-
lige arbejdsgange og procedurer helt 
inde under huden, men for os er arbejdet 
med at have fokus på bæredygtighed en 

udvikling der aldrig slutter. Der vil altid 
være nye muligheder for at forbedre og 
optimere både ude i verden og indenfor i 
haven, siger Henrik Vesterskov Johansen.
Aktuelt arbejdes der også med at opti-
mere havens affaldssortering, og der er 
et stort ønske om at blive delvist selvfor-
synende med energi gennem etablering 
af solcelleanlæg. Udenfor haven er der 
især fokus på bevarelse af dyrearter og 
sikring af biodiversitet gennem deltagel-
se i en række naturbevaringsprojekter 
rundt om i verden.

- Det er og bliver udfordrende at være 
zoologisk have i fremtiden – men zoolo-
giske haver er vigtige for at sikre flere ar-
ters overlevelse og udbrede forståelsen 
hos stadigt flere mennesker for, hvordan 
vi passer på og bevarer dyr og naturen 
rundt om i verden. Derfor er arbejdet 
med naturbevaring vores vigtigste og 
fornemste opgave, og gennem naturbe-
varelse og bæredygtig drift arbejder vi 
hver eneste dag for at sikre, at vi kan give 
planeten og et mangfoldigt dyreliv videre 
til den næste generation, slutter Henrik 
Vesterskov Johansen. 

Aalborg Zoo er medlem af:Aalborg Zoo er medlem af:

Se mere på
www.aalborgzoo.dk

www.aalborgzoo.dk

https://aalborgzoo.dk/
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udpeget 7 ud af de i alt 17 verdensmål, 
som vi har særligt fokus på, og med ud-
gangspunkt i vores strategi frem mod 
2025 er Aalborg Zoo i øjeblikket i en 
spændende udvikling mod en mere bæ-
redygtig drift, siger Henrik Vesterskov Jo-
hansen, direktør i Aalborg Zoo.

Strategien beskriver således den konkre-
te udmøntning af havens mission blandt 
andet gennem miljøbevidsthed og størst 
muligt hensyntagen til det omgivende 
samfund. På den måde er opmærksom-
hed på havens miljøpåvirkning integreret 
i den daglige ledelse og bestemmende 
for de daglige arbejdsrutiner i form af 
overvågning af forbrug, indkøb, genbrug 
og løbende miljøforbedrende tiltag.

- Strategien er vores faste pejlemærke 
for alle aktiviteter og tiltag de kommen-
de år. Samtidig er den et styringsværktøj, 
der sikrer, at vi kan nå vores vision ved 
hele tiden at have fokus på høj faglighed, 
koordinering og blik for de tiltag, der vil 
styrke Aalborg Zoo som helårsattraktion 
med formidling af naturbevaring som en 
af de vigtigste opgaver. Derfor har det 
også været meget naturligt for os at tage 
FN’s Verdensmål til os, og de vil være 
rammesættende for de valg, beslutnin-
ger og handlinger, der kommer til at løfte 

Aalborg Zoo i de kommende år – og for-
håbentlig være til inspiration for andre, 
der ønsker at bidrage til naturbevaring 
og en mere bæredygtig udvikling, fortæl-
ler Henrik Vesterskov Johansen. 

En mangeårig proces

Intentionen i verdensmålene og arbejdet 
med bæredygtigt og ansvarligt forbrug 
er dog på ingen måde noget nyt i Aal-
borg Zoo, men del af en kontinuerlig pro-
ces, der begyndte for over tyve år siden. 
I 1999 blev haven som den første Zoo i 
verden miljøcertificeret, og det blev start-
skuddet til en fokuseret indsats for at be-
grænse miljøbelastningen i Zoo’s drift.

- Vi har et miljøledelsessystem, der nu i 
mere end 20 år har medvirket til, at der 
er opnået og dokumenteret reduktioner i 
for eksempel vandforbruget og dermed 
også en økonomisk gevinst i vores Zoo. 
Med den aktuelle strategi ønsker vi at 
tage det næste skridt og forpligte os til 
et skærpet fokus og konkrete handlinger, 
der bidrager til en endnu mere bæredyg-
tig udvikling og drift, siger Henrik Vester-
skov Johansen. 

I øjeblikket ser man i Aalborg Zoo frem 
mod en kloakseparering, der skal være 
gennemført senest i 2026, og i den for-
bindelse undersøges mulighederne for 
at etablere vandreservoirs til opsamling 
af regnvand, som kan genbruges i ha-
vens bassiner. 

- Det mangeårige fokus på miljøledelse 
betyder, at medarbejderne har miljøven-
lige arbejdsgange og procedurer helt 
inde under huden, men for os er arbejdet 
med at have fokus på bæredygtighed en 

udvikling der aldrig slutter. Der vil altid 
være nye muligheder for at forbedre og 
optimere både ude i verden og indenfor i 
haven, siger Henrik Vesterskov Johansen.
Aktuelt arbejdes der også med at opti-
mere havens affaldssortering, og der er 
et stort ønske om at blive delvist selvfor-
synende med energi gennem etablering 
af solcelleanlæg. Udenfor haven er der 
især fokus på bevarelse af dyrearter og 
sikring af biodiversitet gennem deltagel-
se i en række naturbevaringsprojekter 
rundt om i verden.

- Det er og bliver udfordrende at være 
zoologisk have i fremtiden – men zoolo-
giske haver er vigtige for at sikre flere ar-
ters overlevelse og udbrede forståelsen 
hos stadigt flere mennesker for, hvordan 
vi passer på og bevarer dyr og naturen 
rundt om i verden. Derfor er arbejdet 
med naturbevaring vores vigtigste og 
fornemste opgave, og gennem naturbe-
varelse og bæredygtig drift arbejder vi 
hver eneste dag for at sikre, at vi kan give 
planeten og et mangfoldigt dyreliv videre 
til den næste generation, slutter Henrik 
Vesterskov Johansen. 

Aalborg Zoo er medlem af:Aalborg Zoo er medlem af:

Se mere på
www.aalborgzoo.dk

www.aalborgzoo.dk

https://aalborgzoo.dk/
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Uanede muligheder i 
bæredygtige synergier

I Aalborg Øst har samarbejde medvirket til en forventet omsætningsstigning
og ressourcebesparelse på mindst 20 mio. kr. 

Samarbejde er det helt centrale nøgle-
ord, hvis vi skal indfri de kæmpemæssi-
ge potentialer, der ligger i bæredygtige 
synergier eller industriel symbiose - 
altså hvor én virksomheds restprodukt 
eksempelvis ikke ender som affald 
men som en ressource hos en an-
den virksomhed. Og det er præcis det 
samarbejde op mod 30 virksomheder i 
Aalborg Øst har været en del af. Ved at 
arbejde sammen har de øget omsæt-
ningen og sparet på ressourcerne for 
estimeret 20 mio. kr., svarende til 20-
25 arbejdspladser. De største gevinster 
blandt deltagerne er en ressourcebe-
sparelse på 750.000 kr. og en forven-
tet øget omsætning på fem mio. kr. om 
året.
Samarbejde på tværs af brancher har 
betydet, at 25 deltagende virksomhe-

der i projektet Miljø ++ etablerede 42 
grønne forretningsmodeller, der til-
sammen viste en klimaeffekt på mere 
end 10.000 tons sparet CO2 emission 
på et år. Resultaterne i Miljø ++ har vakt 
genklang ikke bare lokalt i Aalborg men 
i hele landet og sågar i udlandet.
- Projektet viser bare, at vi får meget ud 
af at samarbejde, hvis vi er flere, un-
derstreger Belina Nors. Hun er ansat 
hos Port of Aalborg, som er en markant 
deltager i samarbejdet, der begyndte i 
Aalborg Øst og nu har udviklet sig til at 
dække store dele af Nordjylland.  Her 
arbejder hun med at facilitere dels sam-
arbejder mellem virksomheder og dels 
hjælpe dem med at identificere områ-
der, hvor det giver mening at sætte ind 
med energibesparende tiltag og måske 
pege på virksomheder, som det vil give 
god mening at arbejde sammen med.

Projektet GRØN
- Lige nu arbejder vi med projektet 

GRØN, som også er støttet af Den 
Europæiske Fond for Regionalud-
vikling, og hvor vi hjælper SMV’er 
(små- og mellemstore virksomheder) 
i Nordjylland med at samarbejde og 
spare på ressourcerne igennem indu-
striel symbiose. Gennem projektet kan 
vi være med til gøre virksomhederne 
mere robuste og fremtidssikret med 
mere konkurrencekraft, mere effektive 
i deres forbrug af materialer, el, vand 
og varme. I øjeblikket kan vi råde nogle 
virksomheder til at flytte deres forbrug 
af varme fra gas til fjernvarme, hvor det 
er muligt, forklarer hun og tilføjer, at 
større virksomheder også har mulighed 
for at deltage i samarbejde med en eller 
flere SMV’er.

Gratis
For interesserede virksomheder er det 
gratis at deltage - de skal alene inve-
stere egen tid i projektet. Til gengæld 
får de en screening af deres potentiale 

og modtager efterfølgende en rapport, 
der i kort form viser, hvor de med fordel, 
økonomisk og miljømæssigt, kan sætte 
ind. De får matchmaking i forhold til re-
levante samarbejdspartner, og så får de 
mulighed for et rådgivningsforløb om 
en ny grøn forretningsmodel. Det kan 
f. eks. være udvikling af nye produkter 
i kraft af, at de nu får mulighed for at 
benytte en anden virksomheds rest-
produkt. 
- Det er vigtigt, at virksomhederne ved, 
at vi ikke kommer med en myndigheds-
kasket. Vi kommer kun for at hjælpe, 
understreger Belinda Nors og fortæller, 
at projektet GRØN løber til udgangen af 
2022.

Af Niels Henriksen



Cleantech Aqua i Nørresundby er på vej ud over landets grænser med unikt koncept

- Det må kunne gøres smartere.
Med de ord har mange opfi ndelser set 
dagens lys igennem tiderne. Mogens 
Rasmussen tænkte også mange gange 
sådan, når han igen igen stod nede i 
en brønd ved en vaskehal til biler for at 
rense en pumpe. Det var besværligt, og 
ingen plads var der nok af.
- Det må kunne gøres smartere, sagde 
han til sig selv og begyndte at udvikle 
et rensningsanlæg, som var smartere, 
og som ikke krævede alt det vedlige-
hold, som anlæggene gjorde i hans 
gamle job. 
Mogens Rasmussen har arbejdet med 
vandbehandling i mere end 30 år, og 
selv om han synes, at han fortsat lærer, 
så ved han det meste om, hvordan et 
anlæg skal hænge sammen for at rense 
spildevand optimalt. Hvilke dele, pro-
dukter og teknologier der skal bruges 
for, at anlæggene kræver så lidt op-
mærksomhed som muligt og dermed 
færre driftsomkostninger.
Afsættet var vaskehaller til biler, og 
gennem danske Ipart Group er vaske-
hallerne stadig et væsentligt fokusom-
råde. Ipart Group bygger tankstationer 
og vaskehaller over hele landet med 
vandbehandlingsanlæg fra Cleantech 
Aqua som en del af konceptet.

Genbruges i det uendelige
- Vi er i stand til at rense vaskevandet 
for stort set alle tilsætningssto� er, så-
ledes at vandet kan genbruges i det 
uendelige. Idéen er at være så skån-
som til miljøet som muligt, så alle vores 
nuværende anlæg renser vand biolo-
gisk uden brug af kemi, faktisk på den 
samme måde som i vandløb i naturen, 
og så er genbrugsvand fra vores anlæg 
lige så klart som drikkevand. Det vand, 
der fordamper i processen, kan erstat-
tes af regnvand, så udgiften til vand 

bliver reduceret ganske betragteligt, 
påpeger Mogens Rasmussen, der har 
udviklet sine idéer til at kunne bruges 
i snart sagt alle typer af virksomheder, 
hvor vand er en væsentlig ressource.
Produktionsvirksomheder bruger tit 
store mængde af vand i forskellige pro-
cesser. Et anlæg til genbrug af proce-
svand renser vandet og sender det til-
bage til produktionen. Sådan cirkulerer 
vandet uendeligt. Er der brug for yderli-
gere vand, er det muligt at tilsætte drik-
kevand eller regnvand, som eventuelt 
kan opsamles i en særlig beholder for 
derefter at blive renset.
I fødevarevirksomheder, der typisk 
også benytter meget vand, vil det ren-
sede procesvand med fordel kunne 
genbruges til eksempelvis rengøring.

Væsentlig besparelse
- Vores anlæg kan give kunderne en 
væsentlig besparelse på det dyre vand, 
mindre elforbrug og færre udgifter til 
service, fordi service kun foretages, når 
det er nødvendigt og ikke med faste in-
tervaller. Desuden kan vi følge alle vores 
anlæg online og rette mindre fejl, der 
opstår i driften, uden at skal ud og køre. 
På denne måde sparer vi både CO2-
udledninger og serviceomkostninger. 
Samtidig kan alle kunder online spore 
deres vandforbrug og vandbesparelser. 
Endelig benytter vi så vidt, det overho-
vedet er muligt, komponenter, som kan 
genbruges, eller som er produceret af 
eksempelvis genbrugsplast. 
Mens en lang række danske virksom-
heder allerede har fået øjnene op for 

den unikke løsning fra Cleantech Aqua, 
er Mogens Rasmussen nu på vej ud i 
verden med sine anlæg.
- Lige nu arbejder vi på at få fodfæste i 
Schweiz og Frankrig, og efter et besøg i 
Los Angeles i USA ser vi meget positivt 
på at få en fod indenfor på det ameri-
kanske marked. Californien har i fl ere 
år været ramt af voldsom tørke. Der 
falder næsten ingen regn, så derfor har 
amerikanerne stort fokus på at bruge 
så lidt vand som muligt. Her kan vores 
løsninger virkelig være med til at gøre 
en forskel i forhold til at genbruge van-
det. Jeg er bl.a. i dialog med kommunen 
i Los Angeles, der har vist interesse for 
en vandbesparende løsning til vask af 
de o� entlige busser. Derfor søger jeg 
efter en samarbejdspartner i LA, som 
kan hjælpe mig derovre, fortæller Mo-
gens Rasmussen.

Af Niels Henriksen

Intelligent genbrug af dyrt vand

ANNONCE

Vandmålere holder styr på vandbesparel-
ser, forbrug, afl edning og data kan afl æ-
ses online.

Et færdigbygget anlæg, en regnvandstank og en sandfangstank på vej til kunden. På stedet skal kun rør, strøm og el kobles til anlægget, så er det driftsklart.

Genbrugsvandet er lige så klart som drikkevand.

https://www.cleantechaqua.com/en/front-page/


HTX-ELEVER ARBEJDER 
PÅ AT LØSE VERDENS 
BÆREDYGTIGHEDSUDFORDRINGER
På den nye studieretning Bæredygtighed og teknologi på Aalborg Tekniske Gymnasium bliver eleverne 
ikke bare undervist i FN’s 17 Verdensmål – de arbejder rent faktisk også på at løse samfundsproblemer-
ne. Med udgangspunkt i studieretningsfagene arbejder de med alt lige fra at hæmme bakterievækst til 
nudging for øget affaldssortering.

En gullig væske bliver suget op i en pipette. Væsken er faktisk vand, 
men ikke rent vand. For der lever også ubehagelige gæster i form 
af colibakterier. En lille prøve af væsken bliver sat ind i måleapparat, 
som undersøger, hvor mange bakterier der er i vandet. Øvelsen er et 
godt eksempel på, hvordan eleverne på den nye studieretning Bæ-
redygtighed og Teknologi på Aalborg Tekniske Gymnasium arbejder 
praktisk med bæredygtighedsudfordringer.

- Forurenet vand er et stort problem i flere ulande. Så i denne øvelse 
skal eleverne først undersøge fænomenet, og bagefter skal de se på, 
hvordan man kan hæmme bakterier, forklarer holdets biologilærer, 
Søren Østergaard Gertsen.

TVÆRFAGLIGE PROJEKTER
Ved en af forsøgsstationerne sidder 17-årige Nikolaj Rose Heltborg 
Jensen og 17-årige Helene Holst Frederiksen. De er begge glade for 
den måde, som undervisningen på studieretningen fungerer. 

- Jeg vil gerne arbejde med bæredygtighed og verdensmål, og så er 
det fedt, at vores projekter er tværfaglige. Det betyder, at vi blandt 

andet kan arbejde med det samme verdensmål i både biologi og 
teknologi, siger Helene Holst Frederiksen.
 
Studieretningen tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål, og i alle 
fag arbejder man med målene, og hvordan man med grøn teknologi 
og udvikling kan gøre fremtiden mere bæredygtig. 

- Det fungerer godt, at vi kommer omkring alle verdensmålene, og at 
vi arbejder de samme mål i længere tid, siger Nikolaj Rose Heltborg 
Jensen, der har en drøm om at uddanne sig til bæredygtig ingeniør. 

- Jeg kiggede på HTX-uddannelsen, fordi det passede godt til mine 
fremtidsdrømme, og så, at de havde den her bæredygtighedsstudie-
retningen, og den lød meget spændende, tænkte jeg. 

Et erklæret mål med studieretningen er, at den skal uddanne unge 
mennesker, der kan forholde sig kritiske og stille spørgsmål til om-
verdenen og nuværende teknologier. Og med profilfag som sam-
fundsfag på B-niveau og teknologi på A-niveau er studieretningen 
både målrettet elever, der drømmer om at blive ingeniører, og dem, 
der ønsker at arbejde inden for det politiske område i eksempelvis en 
NGO eller som politiker.

VIRKELIGHEDSNÆR DIMENSION
Efter et kort øjeblik er de to elevers bakteriemåling færdig. Det 
grumsede, gullige vand afslørede det nærmest, men colibakterierne 
trives i allerbedste velgående. 

Hvilke projekter og emner eleverne ellers skal arbejde med i løbet af 
uddannelsen, er de i høj grad selv med til at bestemme. Denne dag 
er det verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel, der er under luppen. 
Først i laboratoriet og dernæst på Aalborg Universitet, hvor eleverne 
skal besøge Institut for Planlægning sammen med samfundsfagslæ-
reren Jesper Lindholm Christensen. 

Noget af det helt særlige ved studieretningen Bæredygtighed og 
teknologi er kombinationen af teoriundervisning, værkstedsarbejde 
og virksomhedsbesøg. 

- Med udgangspunkt i en praktisk tilgang får eleverne mulighed for 
at arbejde løsningsorienteret med relevante problemstillinger, mens 
de omsætter teori til praksis, fortæller Gitte Rye, som er vicerektor 
på Aalborg Tekniske Gymnasium og leder af studieretningen Bære-
dygtighed og teknologi.

Eleverne på studieretningen skal desuden deltage i Naturmødet i 
Hirtshals, hvor de får mulighed for at diskutere naturbevarelse, grøn 
teknologi og politiske dagsordenener. Gymnasiets samarbejder også 
med flere virksomheder, som kommer med en problemstilling, som 
eleverne skal udvikle potentielle bæredygtige løsninger til.

- Grøn teknologi og bæredygtighed er områder, som kræver hur-
tig omstilling, og som udvikler sig med lynets hast i disse år. Der-
for tilbyder vi de unge et tæt samarbejde med lokale og nationale 
virksomheder samt en mulighed for at deltage på samfundsaktuelle 
debatfora, så de er klædt bedst muligt på, når de skal videre i uddan-
nelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, siger Gitte Rye.

Aalborg Tekniske Gymnasium er kendetegnet ved at have en inter-
national profil. Det gælder også studieretningen Bæredygtighed 

og teknologi, som er en del af gymnasiets Nordplus-samarbejde. 
Forsøget med at vokse bakterier er nemlig bare ét af flere i denne 
skoleuge, hvor eleverne har besøg af et samarbejdsgymnasium fra 
Norge. Og i anledning af de norske besøg er der blevet planlagt et 
helt særligt ugeprogram, hvor der er fokus på flere verdensmål og 
en masse spændende besøg ude af huset. Turen går blandt andet til 
Nordsøen Oceanarium og Råbjerg Mile.

Men det er ikke kun nordmænd, som eleverne stifter bekendtskab 
med. I 2.g skal klassen nemlig i praktik hos bæredygtige startups i 
Amsterdam. Her skal de blandt andet opleve, hvordan man arbej-
der med bæredygtighed og innovation i et andet land. Hvert år får 
eleverne på studieretningen desuden et andet og helt unikt rejsetil-
bud. Via det internationale netværk ECO-schools, som gymnasiet er 
en del af, kan eleverne komme på aktivistorienteret studietur, hvor 
de kan arbejde med eksempelvis ressourceforbrug, teknisk udvikling 
inden for bæredygtighed eller at udvikle vandløsninger til fattige 
landsbyer rundt om i verden.

Hos de to elever Nikolaj Rose Heltborg Jensen og Helene Holst 
Frederiksen er der ingen tvivl. De skal helt sikkert med på den næste 
ECO-camp, der foregår i Afrika.

FAKTA: 
OM STUDIERETNINGEN BÆREDYGTIGHED OG TEKNOLOGI PÅ 
AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM

Profilfagene på studieretningen er teknologi A og samfundsfag B. 

Elever på Bæredygtighed og teknologi holder til på gymnasiets 
afdeling i Friis – Nyhavnsgade. 

Der er flere studieture på studieretningen – turen går blandt andet 
til Naturmødet i Hirtshals, og i 2.g er der et praktikforløb hos bæ-
redygtige startups i Amsterdam. Derudover har eleverne mulighed 
for at deltage i ECO-camps i hele verden.

https://aatg.dk/
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Efter et kort øjeblik er de to elevers bakteriemåling færdig. Det 
grumsede, gullige vand afslørede det nærmest, men colibakterierne 
trives i allerbedste velgående. 

Hvilke projekter og emner eleverne ellers skal arbejde med i løbet af 
uddannelsen, er de i høj grad selv med til at bestemme. Denne dag 
er det verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel, der er under luppen. 
Først i laboratoriet og dernæst på Aalborg Universitet, hvor eleverne 
skal besøge Institut for Planlægning sammen med samfundsfagslæ-
reren Jesper Lindholm Christensen. 

Noget af det helt særlige ved studieretningen Bæredygtighed og 
teknologi er kombinationen af teoriundervisning, værkstedsarbejde 
og virksomhedsbesøg. 

- Med udgangspunkt i en praktisk tilgang får eleverne mulighed for 
at arbejde løsningsorienteret med relevante problemstillinger, mens 
de omsætter teori til praksis, fortæller Gitte Rye, som er vicerektor 
på Aalborg Tekniske Gymnasium og leder af studieretningen Bære-
dygtighed og teknologi.

Eleverne på studieretningen skal desuden deltage i Naturmødet i 
Hirtshals, hvor de får mulighed for at diskutere naturbevarelse, grøn 
teknologi og politiske dagsordenener. Gymnasiets samarbejder også 
med flere virksomheder, som kommer med en problemstilling, som 
eleverne skal udvikle potentielle bæredygtige løsninger til.

- Grøn teknologi og bæredygtighed er områder, som kræver hur-
tig omstilling, og som udvikler sig med lynets hast i disse år. Der-
for tilbyder vi de unge et tæt samarbejde med lokale og nationale 
virksomheder samt en mulighed for at deltage på samfundsaktuelle 
debatfora, så de er klædt bedst muligt på, når de skal videre i uddan-
nelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, siger Gitte Rye.

Aalborg Tekniske Gymnasium er kendetegnet ved at have en inter-
national profil. Det gælder også studieretningen Bæredygtighed 

og teknologi, som er en del af gymnasiets Nordplus-samarbejde. 
Forsøget med at vokse bakterier er nemlig bare ét af flere i denne 
skoleuge, hvor eleverne har besøg af et samarbejdsgymnasium fra 
Norge. Og i anledning af de norske besøg er der blevet planlagt et 
helt særligt ugeprogram, hvor der er fokus på flere verdensmål og 
en masse spændende besøg ude af huset. Turen går blandt andet til 
Nordsøen Oceanarium og Råbjerg Mile.

Men det er ikke kun nordmænd, som eleverne stifter bekendtskab 
med. I 2.g skal klassen nemlig i praktik hos bæredygtige startups i 
Amsterdam. Her skal de blandt andet opleve, hvordan man arbej-
der med bæredygtighed og innovation i et andet land. Hvert år får 
eleverne på studieretningen desuden et andet og helt unikt rejsetil-
bud. Via det internationale netværk ECO-schools, som gymnasiet er 
en del af, kan eleverne komme på aktivistorienteret studietur, hvor 
de kan arbejde med eksempelvis ressourceforbrug, teknisk udvikling 
inden for bæredygtighed eller at udvikle vandløsninger til fattige 
landsbyer rundt om i verden.

Hos de to elever Nikolaj Rose Heltborg Jensen og Helene Holst 
Frederiksen er der ingen tvivl. De skal helt sikkert med på den næste 
ECO-camp, der foregår i Afrika.

FAKTA: 
OM STUDIERETNINGEN BÆREDYGTIGHED OG TEKNOLOGI PÅ 
AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM

Profilfagene på studieretningen er teknologi A og samfundsfag B. 

Elever på Bæredygtighed og teknologi holder til på gymnasiets 
afdeling i Friis – Nyhavnsgade. 

Der er flere studieture på studieretningen – turen går blandt andet 
til Naturmødet i Hirtshals, og i 2.g er der et praktikforløb hos bæ-
redygtige startups i Amsterdam. Derudover har eleverne mulighed 
for at deltage i ECO-camps i hele verden.

https://aatg.dk/


Virksomheden i Thisted har skarp fokus på både egen og hele branchens bæredygtighed

Overfl adebehandling af aluminium - 
anodisering - er en proces, hvor især 
forbrug af vand, elektricitet og syre er 
stort. Derfor giver det rigtig god me-
ning, når Dansk Anodiserings Industri 
(DAI) i Thisted har skarp fokus på både 
at nedbringe eget forbrug af ressourcer 
og samtidig have et ønske om som en 
af landets førende virksomheder at gå 
foran for at få hele branchen gjort mere 
miljørigtig.
- Vi har i fl ere år købt grøn strøm fra 
vindmøller, og her til sommer installe-
rer vi solpaneler på en helt ny monte-
ringshal, som vi netop har taget i brug, 
forklarer direktør og indehaver, Lars 
Buck og tilføjer, at netop montering af 
færdigbehandlede emner, betyder, at 
kunderne for det første kun behøver at 
henvende sig ét sted, og for det andet 
derfor sparer en del i dyr transport.
- Hos DAI er vi certifi ceret efter ISO-
normerne 9001, 14001 og 45001, og 
det betyder, at vi forpligter os til vedva-
rende at søge optimering af vores pro-

cesser. Derfor har vi også lagt planer, 
der kigger fremad både på den korte 
bane og på den mere langsigtede, for-
tæller kvalitets- og miljøchef Anna Brit 
Uldbjerg.

På kort og lang sigt
- Vores kortsigtede strategi er, at vi skal 
søge at forlænge levetiden på vores 
procesbade, således at vi kan minimere 
tilførslen er nye kemikalier til processen. 
På den lange bane ønsker vi at arbejde 
for, at hele industrien bliver mere miljø-
rigtig. Derfor arbejder vi aktivt i en sty-
regruppe for at fastlægge kommende 
krav til branchen på EU niveau. Et an-
det langsigtet projekt er sammen med 
Aalborg Universitet, hvor vi med stude-
rende forsøger at fi nde nye måder til at 
fi ltere vores syrebade og farvebade, så 
vi kan mindske udledningen, forklarer 
Anna Brit Uldbjerg.
- Desuden arbejder vi på at ændre 
mindset, måden at tænke og arbejde 
på, således at vi ved alle nye tiltag i 
virksomheder vurderer miljøpåvirknin-
gerne. F.eks. så vi ikke kun tænker på 
at reducere men samtidig overvejer at 

fi nde på eksempelvis et andet valg af 
kemikalier, påpeger hun.
DAI har i fl ere år haft et konstruktivt 
samarbejde med Thisted Bryghus, der 
genbruger en del af virksomhedens 
syre til rensning af fl asker og bund-
fældning af slam. Det samarbejde ser 
DAI gerne udvidet til endnu fl ere bran-
cher. Desuden blev DAI som den første 
virksomhed i THY medlem af Netværk 
for Bæredygtig Erhvervsudvikling 
Norddanmark (NBE) og fi k derved tæt 
kontakt til universitetet.

Af Niels Henriksen

Dansk Anodiserings Industri
står på mål for grøn fremtid

ANNONCE

DAI tilbyder følgende 
overfl adebehandlinger: 
Anodisering, hårdanodisering, 
forbehandling, indfarvning, ke-
misk polering, tefl on og E-clps. 
DAI er i kraft af fuldautomatiske 
anlæg på både Pantervej og Fal-
kevej i Thisted samt en særdeles 
velkvalifi ceret medarbejderstab 
blandt de førende indenfor især 
teknisk anodisering.

12 Det Bæredygtige
Nordjylland

Siemens Gamesas 
Aalborg-fabrik producerer 

genanvendelig vinge

Verdens vindmølleproducenter er 
under pres for at skabe 100 procent 
genanvendelige vindmøller. Hidtil har 
vingerne været et kæmpe problem, 
men det mener Siemens Gamesa nu 
at have fundet en løsning på. I hvert 
fald er vindmølleproducenten nu klar 
med vingen RecyclableBlade, som er 
produceret på koncernens fabrik i Aal-
borg. Det er ifølge Siemens Gamesas 
verdens første genanvendelige vinge 
til offshore-brug.
De 81 meter lange vinger kan efter 
udtjent værnepligt på havet neddeles 
til genanvendelige materialer. Vinger-
ne produceres ved at støbe forskellige 
materialer sammen ved brug af resin. 
Med en ny type resin kan Siemens Ga-
mesa skille resinen fra de resterende 
materialer, når vingen skal skrottes, og 
dermed kan de resterende materialer 
genanvendes.

- Som pionerer inden for vind-cirkulari-
tet – hvor elementer bidrager til en cir-

kulær økonomi i vindindustrien – har vi 
nået en kæmpe milepæl i et samfund, 
der sætter omsorg for miljøet i centrum. 
RecyclableBlade er endnu et håndgri-
beligt eksempel på, hvordan Siemens 
Gamesa er førende inden for den tek-
nologiske udvikling i vindindustrien, 
siger Andreas Nauen, CEO for Siemens 
Gamesa.

De første seks vinger er allerede produ-
ceret på fabrikken i Aalborg, og de skal i 
samarbejde med energiselskabet RWE 
installeres i Kaskasi-havmølleparken i 
Tyskland. Samtidig er Siemens Gamesa 
i dialog med EDF Renewables og WPD 
om at sætte endnu flere vinger i drift i 
fremtidige havmølleparker.

Af Niels Henriksen

P. Olesen har i mere end 50 år haft fokus på genanvendelse 
og genbrug. For hver nedbrydning har vi en intention om at 
genanvende og genbruge så mange materialer som muligt, 
så godt som muligt og har i dag en genanvendelses procent 
på hele 97%. Vi arbejder hele tiden frem imod bedre genan-
vendelse af råmaterialerne, så vi samtidig kan opretholde en 
god cirkulær økonomi.

Genbrug og genanvendelse

Vi arbejder for  
verdensmål nr. 12

P. Olesen støtter 
verdensmål for  

bæredygtig udvikling

P. Olesen A/S
mail@p-olesen.dk 
75 66 25 00

Professionelt arbejde udføres over hele landet – se mere på p-olesen.dk

http://anodisering.dk/
https://p-olesen.dk/


Aalborg Kommune ønsker at gøre mindre udledning af CO2 til en fælles opgave for virksomheder,
boligorganisationer, foreninger og borgere

- Hvis vi skal nå regeringens mål om 
at reducere CO2-udledningen med 70 
pct. i 2030, skal vi have hjælp. Vi kan 
ikke gøre det alene, og derfor ønsker vi 
at indgå konkrete klimapartnerskabs-
aftaler i første omgang med erhvervs-
virksomheder i kommunen men også 
med eksempelvis almene boligorgani-
sationer, foreninger og borgerne.
Sådan siger rådmand for Klima og Miljø 
i Aalborg Kommune, Per Clausen (EL).
- Aalborg Kommune har et seriøst og 
ambitiøst mål om at være den mest 
grønne kommune i landet ved at gøre 
en forskel for miljøet og klimaet. Der-
for ønsker vi at indgå i gensidigt for-
pligtende aftaler i første omgang med 
virksomhederne, som forpligter sig til at 
gennemføre en reduktion af deres CO2-
aftryk. Til gengæld tilbyder kommunen 
at bidrage med viden og erfaring - her 
kan Aalborg Forsyning eksempelvis 
hjælpe med, hvordan overskudsvarme 
fra produktion kan anvendes positivt, 

lige som vi kan være med til at facili-
tere netværk mellem parter internt i Kli-
maalliancen, påpeger Per Clausen.

Landbrug, transport og byggeri
- Det er naturligt at kigge mod indu-
strivirksomheder i kommunen, men 
landbruget er også en oplagt allian-
cepartner ved at tage lavbundsjorder, 
der indeholder rigtig meget kulstof, 
ud af produktionen, og samtidig gøre 
transportsektoren og byggeriet, som er 
nogle af de store CO2-udledere, mere 
klimavenlige.
- Vi har ikke kun fokus på de store 
virksomheder. Vi vil rigtigt gerne have 
de små virksomheder med. Jo fl ere jo 
bedre, og min fornemmelse er, at der 
allerede er ganske god interesse for 
at deltage. Vi er i dialog med fl ere end 
10 virksomheder, og forventningen er, 
at der indgås aftaler med omkring 30 
virksomheder i år.

Grøn holdning
- Vi håber at udvide Klimaalliancen til 
også at omfatte boligselskaber, for-

eninger af mange slags og også den 
enkelte borger. Virksomhederne vil 
naturligvis bidrage mest i forhold til at 
reducere udledningen af CO2. For os 
handler det også om at få implemente-
ret den grønne tankegang helt ude hos 
den enkelte borger. Dermed kan vi alle 
være med til at ændre vores vaner og 
forbrugsmønstre og måske gå over til 
at dele mere i stedet for, at vi alle skal 
eje det samme, siger Per Clausen.
Klimaalliancen skydes o�  cielt i gang 
ved et arrangement den 14. juni på 
Lindholm Høje med deltagelse af bl.a. 
borgmester Thomas Kastrup-Larsen 
og rådmand Per Clausen. Her vil de 
første aftaler blive underskrevet, og se-
nere vil der blive arrangeret fl ere events 
med deling af viden og fokus på inve-
stering i grønne klimatiltag som bl.a. 
etablering af solceller og biogasanlæg.

Af Niels Henriksen

Klimaalliancen skal hjælpe
med at nå CO2-reduktion

ANNONCE

Aalborg Kommune ønsker at indgå konkrete 
klimapartnerskabsaftaler i første omgang med 
erhvervsvirksomheder i kommunen men også 
med eksempelvis almene boligorganisationer, 
foreninger og borgerne for at nå målet med at 
reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 
2030, fortæller rådmand Per Clausen (EL). 
(Foto: Aalborg Kommune)

Klimaalliancen
•  Med aftalen om en bindende 

klimalov skal Danmark have 
et mål om 70 procent redukti-
on af drivhusgasudledningen 
i 2030 ift. 1990 og et langsig-
tet mål om klimaneutralitet i 
senest 2050.

•  Aalborg Kommune bidrager 
til de nationale målsætnin-
ger ved udarbejdelse af en 
klimaplan for opnåelse af re-
duktion af klimaudledninger 
på 70 pct. i 2030.

•  Konkret vil der være fokus på 
indgåelse af gensidig forplig-
tende formaliserede partner-
skaber med enkeltvirksom-
heder, brancheforeninger og 
handelsfællesskaber.

•  Et partnerskab kan eksempel-
vis betyde, at en virksomhed 
giver tilsagn om at reducere 
med 70 pct. af sin udledning. 
Aalborg Kommune under-
støtter herefter indsatsen 
ved at skabe dialog om for 
eksempel bedre udnyttelse 
af overskudsvarme, skabe bro 
til kandidater der kan hjælpe 
med implementeringer og lig-
nende tiltag.

Klimaalliancen bliver et net-
værk, hvor virksomheder og 
foreninger i kommunen har 
mulighed for at deltage. Det kan 
eksempelvis være landbrug, 
virksomheder, boligforeninger 
og uddannelsesinstitutioner.

DK2020
En kommunes DK2020 plan skal vise vejen til netto nul-udledning for 
kommunen som geografi sk område senest i 2050 og vise, hvordan kom-
munen vil tilpasse sig klimaforandringerne.
Aalborg Kommune har sammen med 95 andre kommuner tilsluttet sig 
projektet DK2020, som har til formål at sætte skub i implementeringen af 
Parisaftalens mål i Danmark, herunder sætte mål for klimatilpasning.
Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynet-
værk C40, står bag DK2020. En partnerskabsaftale mellem Realdania, KL 
og de fem regioner giver alle danske kommuner mulighed for at blive en 
del af DK2020.

Foto: Rahbek Media ( Unsplash)

http://www.xn--centerforgrnomstilling-gjc.dk/center-for-groen-omstilling/dk2020
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Hanstholm Havn vil  
være Europas grønneste  

fiskerihavn med   
CO2-neutralt brændstof

Hanstholm Havn er klar til et energieven-
tyr af de helt store efter at have søsat en 
ambitiøs energirevolution. Målet er at 
gøre havnen til Europas første CO2-neu-
trale fiskerihavn. Det indebærer ikke alene 
grøn energiproduktion og en bæredygtig 
havnecyklus, men også planer om opførel-
se af et Power-to-X-anlæg til fremstilling 
af det CO2-neutrale brændstof e-metanol.

Fiskeri- og energihavn
Hanstholm Havn er kendt som Danmarks 
førende konsumfiskerihavn. Hanstholm 
Fiskeauktion er iblandt de største af sin 
slags i Europa med et bredt sortiment fra 
Nordsøens friske spisekammer. Her bliver 
arter som mørksej, torsk, kulmule og rød-
spætte solgt, inden de bliver forarbejdet 
og transporteret til aftagere i hele Europa. 

Fremover vil Hanstholm Havn ikke alene 
udmærke sig som en førende fiskerihavn, 
men også en innovativ energihavn, der vil 
bidrage markant til den grønne omstilling. 

Hanstholm Havn har primo 2022 indgået 
et samarbejde med den danske udvikler 

af vedvarende energi, European Energy, 
der ønsker at opføre vedvarende energi og 
et Power-to-X-anlæg på Hanstholm Havn.

Fra vindmøllestrøm til brændstof 
Power-to-X handler om at udnytte al 
strøm fra vedvarende energikilder til frem-
stilling af andre ressourcer. Det gælder for 
eksempel brint, der indgår i produktionen 
af det grønne og CO2-neutrale brændsel 
e-metanol, som for eksempel skibe kan 
sejle på.

Fremstillingen af e-metanol starter med 
elektrolyse, hvor elektricitet fra vedva-
rende energi bliver ført igennem vand og 
spaltet til henholdsvis ilt og brint. Brinten 
bliver så tilsat kultof i form af opsamlet 
CO2. Og på den måde opstår e-metanol 
– også kaldet ’træsprit, der er spået en 
stor fremtid som brændsel til både land-, 
vand- og lufttransport.

Med e-metanol i tanken vil der altså være 
udsigt til blandt andet CO2-neutrale fiske-
togter, når skibe kan erstatte olieindhol-
det i tanken med det grønne alternativ.

En stor og bæredygtig cyklus
Hanstholm Energifællesskab er funderet 
på ambitionen om at skabe et innovativt 
fællesskab, hvor den enes affald er den 
andens ressource. Det sker, når restpro-
dukter fra én produktion bliver bragt i spil 
som en værdifuld ressource i en anden.

Under elektrolysen som fremstiller brint, 
der er base for metanolproduktion, opstår 
samtidig en stor mængde ilt. Det er en 
værdifuld ressource, som kan komme for 
eksempel fiskeopdræt på havnen til gavn 
ved at ilte det vand, som fiskene lever i.

Et elektrolyseanlæg producerer også en 
del varme, som vil være oplagt at føre til 
et fjernevarmeanlæg. Her opstår så igen 
et nyt restprodukt i form af koldt vand, 
der potentielt kan bidrage til nedkøling af 
eksempelvis auktionshaller, og så videre. 

På den måde opstår et stort og cirkulært 
energifællesskab, der vil gøre Hanstholm 
Havn til Europas grønneste fiskerihavn.

Hanstholm Havn har søsat en ambitiøs energirevolution, der vil transformere havnen til et 
særdeles markant hub for grøn omstilling. Her er fokus på vedvarende energi og Power-to-X 
— en betegnelse, der har vundet massivt frem og kort fortalt handler om at gøre elektricitet 
fra vedvarende energikilder til ’noget andet’. Det kan for eksempel være e-metanol, der er 
kendt som ’træsprit’ og er et de mest lovende biobrændstoffer til CO2-neutral transport.

https://www.hanstholmhavn.dk/da/


Mange danskere kender ikke
bæredygtige byggematerialer

Nybyggeri eller ombygning er nogle af de mest klimabelastende aktiviteter,  
vi kan give os i kast med i vores bolig

Bæredygtige byggematerialer har et 
stort klimamæssigt potentiale, men de 
færreste af os putter dem i indkøbsvog-
nen eller efterspørger dem, når vi står i 
byggemarkedet. Årsagen er manglen-
de viden. Det viser en ny undersøgelse 
fra Videncentret Bolius og Realdania.
Den grønne omstilling er for alvor ryk-
ket ind i mange danske boliger med 
affaldssortering, fokus på grøn energi 
og mindre kød i køleskabet. Til gengæld 
kniber det en anelse mere med at væl-
ge bæredygtige byggematerialer, når 
der skal renoveres eller bygges om i 
vores bolig. 
I undersøgelsen svarer tre ud af fire 
danskere, at de i mindre grad eller slet 
ikke har viden om bæredygtige bygge-
materialer. Og hele 63 procent af de ad-
spurgte har det stort set ikke i tankerne, 
når de står i byggemarkedet og skal 
købe ind til et bygge- eller renoverings-
projekt i deres bolig. 

Det ved de ikke
Når man spørger danskerne, hvad der 
skal til for, at byggematerialer er bæ-
redygtige, svarer næsten hver tredje, 
at det ved de ikke. Og på spørgsmålet 
om, hvorfor de ikke tidligere har valgt 
bæredygtige byggematerialer, svarer 
ca. hver femte, at de slet ikke har tænkt 
over det som en mulighed. Lige så 
mange svarer, at uvidenhed har været 

årsagen. 
Og det ærgrer Lennie Clausen, der er 
programchef i Realdania. For byggeri-
et står for intet mindre end en tredjedel 
af Danmarks samlede CO2-udledning, 
hvor selve byggematerialerne estime-
res at tælle omkring 10-15 procent af 
den årlige udledning.
- At bygge om eller bygge nyt er nogle 
af de mest klimabelastende aktiviteter, 
vi kan give os i kast med i vores bolig. 
Derfor ligger der et stort potentiale i at 
gøre danskerne mere bevidste om, at 
de rent faktisk har mulighed for at træf-
fe mere bæredygtige valg, når der skal 
indkøbes byggematerialer. Derfor er vi 
begyndt at række ud til flere af landets 
byggemarkeder for at få en dialog med 
dem om, hvordan vi kan gøre flere dan-
skere nysgerrige på bæredygtige byg-
gematerialer. For ifølge vores undersø-
gelse er det netop byggemarkederne, 
der topper listen over de steder, hvor vi 
helst vil hente viden om byggemateria-
ler – herunder de mere bæredygtige af 
slagsen, siger Lennie Clausen.  

Bo Bæredygtigt
Sammen med Videncentret Bolius har 
Realdania i 2021 lanceret indsatsen Bo 
Bæredygtigt, der skal gøre danskerne 
klogere på, hvad det vil sige at bo bæ-
redygtigt og inspirere dem til en mere 
bæredygtig hverdag i og omkring de-
res bolig. 
- Som videncenter er det vores ansvar 
at gøre det komplekse forståeligt og til-
gængeligt for den enkelte dansker, så 

de nemmere kan træffe de for klimaet 
rigtige valg. Derfor sætter vi nu gang i 
en kampagne under Bo Bæredygtigt 
med særligt fokus på byggemateria-
lers klimaaftryk, fortæller Kristine Virén,  
der er formidlingschef i Videncentret 
Bolius. 
Ifølge undersøgelsen er der masser 
af kommende anledninger til at vælge 
mere bæredygtigt, når der skal indkø-
bes byggematerialer. Næsten halvde-
len af de adspurgte i undersøgelsen 
fra Videncentret Bolius og Realdania 
svarer, at de i løbet af det kommende 
år har byggeprojekter i støbeskeen en-
ten i deres egen bolig eller i deres som-
merhus. Det er især vedligeholdelse af 

facader og tag, forbedringer af bade-
værelset og køkken samt udskiftning af 
vinduer og gulve. 
41 procent af de adspurgte svarer, at 
deres projekt  nogen grad omfatter  
bæredygtige byggematerialer, mens 
28 procent svarer i høj grad eller meget 
høj grad.
Til gengæld har prisen stadig en betyd-
ning, når det kommer til at vælge mere 
bæredygtigt til byggeprojektet der-
hjemme. I undersøgelsen svarer over 
halvdelen, at for høje priser vil kunne 
afholde dem fra at vælge bæredygtige 
byggematerialer. Tæt efterfulgt af dår-
lig kvalitet.  

Af Niels Henriksen
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De private boligudlejere skal have hjælp, hvis vi skal nå regeringens klimamål, 
forudser direktøren i ProDomus

- Bæredygtighed er – modsat bære-
dygtighed i nybyggeri - anderledes 
svært i den eksisterende, private bo-
ligmasse, fordi et eventuelt renove-
ringsprojekt kan være udfordret af de 
begrænsninger der ligger i de fysiske 
rammer, som i de fleste tilfælde vil gøre 
projektet væsentligt dyrere. Bæredyg-
tighed er vigtigt, men det er desværre 
endnu ikke det allervigtigste fokusom-
råde for vores lejere – men det bliver 
det da helt sikkert mere og mere. Sam-
tidig er huslejen underlagt det regule-
rede marked og det betyder alt andet 
lige, at alle omkostninger til bæredyg-
tige tiltag falder direkte ned på udlejer. 
- Så selvom ønsket og motivationen 
til at blive bæredygtige er stor hos de 
fleste af vores udlejere, ja så ligger der 
desværre en naturlig begrænsning i 
forhold til, om der også er ”råd” til at 
være lige så bæredygtige i virkelighe-
den, som vi gerne vil i hjertet.
Sådan siger direktøren i ProDomus - 
Aalborg Grundejerforening, Britta Jes-
persgaard, der repræsenterer ca 600 
medlemmer, hvoraf de fleste er private 
udlejere af boliger i centrale ejendom-
me i Aalborg.
- Vores medlemmer vil rigtigt gerne 
bæredygtighed, men samfundet åb-
ner ikke helt op for at give dem nogle 
optimale muligheder. Hvis vi skal nå 
regeringens klimamål, skal udlejer have 
hjælp, og set fra vores side, så skal der 
kigges på flere økonomiske tilskudsløs-

ninger. Man kunne jo eksempelvis tage 
fat i de mange midler der indbetales til 
Grundejernes Investeringsfond. Midler, 
som er øremærket vedligehold af bolig-
ejendomme.
- Langt de fleste udlejere i storbyerne 
betaler til Grundejernes Investerings-
fond, som arbejder for, at de private 
udlejningsejendomme løbende vedli-
geholdes og udvikles til at blive bedre 
og sundere. Hvis man lovgivnings-
mæssigt åbner op, så det er muligt at 
søge midler hjem til grønne tiltag, så 
vil fundamentet være på plads, og de 
private udlejere vil i den grad kunne 
sætte fuld speed på den grønne om-

stilling af boligmarkedet, understreger 
Britta Jespersgaard og sender en klar 
opfordring til politikerne om at række 
en hånd til ejerne af de private bolig-
ejendomme, så de får mulighed for at 
bidrage til at løse regeringens klimamål.

Social bæredygtighed
- Men mens bæredygtighed i forhold 
til bygningen måske ikke har topprio-
ritet hos den enkelte lejer, så optager 
den sociale bæredygtighed derimod 
langt flere. Muligheder for at indgå i et 
givende socialt fællesskab med nabo-
erne og andre i opgangen eller i ejen-
dommen bliver stedse mere vigtigt for 
mange lejere, og her kan bygningsejer 
være med til at skabe sammenhængs-
kraft ved bl.a. at tilbyde attraktive fælles 
faciliteter
- Hvis udlejer er bevidst om det sociale 
ansvar og ovenikøbet lykkes i at skabe 
en social sammenhængskraft og der-
med et godt match og sammenhold 
mellem beboerne, ja så vil lejerne alt 
andet lige føle ejerskab og være med til 
at tage ansvar for ejendommens klima-
aftryk, energiforbrug og medvirke til at 
skabe en sund, grøn ejendom.  

- En meget stor del af klimaaftrykket og 
bæredygtigheden i en ejendom hand-
ler jo om brugeradfærd, eksempelvis 
energiforbrug, affaldssortering og så 
videre, påpeger Britta Jespersgaard.
ProDomus arbejder sammen med de 
private udlejere med flere forskellige 
ideer for at sikre både implementerin-
gen af bæredygtighed i lejeboligerne; 

men motiverer også den sociale sam-
menhængskraft. Blandt andet har for-
eningen i samarbejde med Aalborg-
virksomheden Mindstep Care udviklet 
konceptet LejerCare, som er et lejertil-
bud på mental sundhed og trivsel.

Af Niels Henriksen

De private udlejere er motiveret 
- men der skal bruges hjælp til at kickstarte 

ANNONCE

Fakta om ProDomus
ProDomus blev stiftet i 1885 
som Aalborg Grundejerfor-
ening, og er fortsat en medlem-
sejet organisation.
Medlemskartoteket tæller om-
kring 600 medlemmer, hvis 
interesser varetages af forenin-
gen i relation til ejendomsom-
rådet - udlejning, rådgivning, 
uddannelse i relevant lovgiv-
ning, virke i nævn og boligretten 
samt afgivelse af udtalelser til 
brug for domstole og offentlige 
myndigheder m.v.
ProDomus er således den pri-
vate udlejers tætte rådgiver 
og sparringspartner i forhold 
til ejendomsdrift, lovgivning, 
modernisering og optimering, 
udlejning, praksis og ejendoms-
administration.
ProDomus er højt respekteret 
for kvalitet og for værdier, hvor 
ordentlighed er hovedoverskrif-
ten.

Britta Jespersgaard, direktør ProDomus

https://prodomus.dk/


VI HAR MERE END 25 ÅRS ERFARING MED BYGGERI AF TRÆHUSE

 Tlf.: 98 33 23 33 | Mail: info@greenhouse.dk

www.greenhouse.dk

Se  
mere her!

Tlf.: 98 33 23 33 | Mail: info@greenhouse.dk

Vi hjælper med den løsning, der passer dig bedst. 
Med et træhus fra Green House får du en bolig  
bygget af et bæredygtigt produkt.
Træhuse lagre mere CO2 sammenlignet med 
betonbyggeri og er desuden både billigere og 
hurtigere at opvarme.

MEDBYG ELLER SELVBYG?

https://www.folkecenter.eu/DK/index_dk.html
https://greenhouse.dk/
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B P K Maskiner

Kalenderparken 42
9270 Klarup
Danmark

Mobil +45 20774000
bruno@bpkmaskiner.dk

www.bpkmaskiner.dk

Kontakt os for et uforpligtende 
rådgivnings- og demonstrationsmøde:

AREALPLEJE MED SYSTEM

ELMOTherm®-
processen i videoen
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B P K 

ET6 COMPACTTherm Drive

ET2 VARIOTherm

ET3 MOBILETherm

ET8 MOBILETherm

Næsten kogende vand 
(> 95 °C) bliver hældt på 
de overfl ader som skal 
behandles, uden tryk.

Dermed ødelægges 
proteinstrukturen nede 
i rødderne, og endda i 
de mindste frø - hvilket 
betyder, at ukrudtet dør.

Det biologisk nedbrydelige 
varmtvandsskum der 
anvendes, isoleres: Det 
varme vand har en lang og 
e� ektiv e� ekt på ukrudtet.

1 2 3

ET4 VARIOTherm

https://bpkmaskiner.dk/


På Læsø ligger nøjsomhed i forhold til ressourcerne og fokus på naturen dybt i generne

Læsø er Danmarks mindste kom-
mune med bare 1800 indbyggere, 
men den kendsgerning skal ikke af-
holde øen fra at satse stort på bære-

dygtighed og grøn omstilling. I øjeblik-
ket er både politikere og embedsmænd 
i den kommunale forvaltning i fuld 
gang med at kortlægge øens status i 
forbindelse med DK 2020, som er en 
klimahandleplan for hele Danmark. 
Og dermed også identificere områder, 
hvor det giver god mening af gøre en 
indsats.

- Læsø Kommune ønsker at gå foran 
med gode eksempler, og så håber vi, at 
borgerne vil følge med og tage grønne 
initiativer, siger Stine P. Hansen, der er 
sagsbehandler i kommunen, hvor hun 
bærer flere kasketter som natur, miljø, 
planlægning, vand og naturvejleder.
- Men bæredygtighed, klima og det 
at passe på naturen har altid været en 

del af Læsø-boerne. På den måde er vi 
nøjsomme, og vi er vant til ikke at ødsle 
med ressourcerne. Når vi bor på en ø, 
kan vi ikke bare få i uanede mængder, 
blandt andet fordi transporten er an-
derledes end på fastlandet. Derfor er 
cirkulær økonomi nærværende med 
eksempelvis Guldcontaineren på gen-
brugspladsen, hvor man kan lægge 

noget i, som 
kan have 
værdi for an-
dre, fortæller 
Stine P. Hansen, 
der ikke selv er født 
på Læsø men har boet 
på øen i knap 10 år.

Varme og transport
- Et stort område, hvor Læsø-boerne 
med fordel kan gøre en aktiv indsats for 
klimaet er opvarmning af boligerne, og 
så på transportområdet. Mange vælger 
allerede nu at skifte fyret ud med en 
varmepumpe, og så kan Byrum Fjern-
varme også tilbyde at forsyne nogle af 
boligerne med fjernvarme flis.
- På transportområdet er vi på forkant 
med den nyeste teknologi og brug af 
grønt drivmiddel, når den ny færge 
tages i brug i 2024. Vi har investeret i 
el-biler til den kommunale hjemmeple-
je, og vores kommunale busser, som 
tilbyder gratis befordring til for Læsø-
boerne, vil overgå til enten hybrid drift 

eller rent el 
allerede fra 

august. Her 
kan borger-

ne med fordel 
benytte den of-

fentlige transport og 
dermed kun have én bil i 

husstanden, lige som det vil op-
lagt at anskaffe en el-cykel og dermed 
både gøre noget godt for miljøet og 
samtidig forbedre egen sundhed, på-
peger Stine P. Hansen.

Naturen
Naturen er nærværende og tilgænge-
lig for alle, og derfor har det også altid 
været et fælles ansvar at passe på na-
turen. 
- Kvæg, heste og får afgræsser tæt 
på 2000 hektar og driftes af en lokal 
lodsejerforening, som er den største af 
sin slags i landet. Læsø har tre jagtfor-
eninger, og ud af øens 1800 beboere 
har omkring 400 af dem jagttegn. De 
er med til en bæredygtig regulering 

af vildtbestanden og dermed som en 
slags vildtforvaltere med til at høste na-
turens overskud. Det er en god historie 
og med til at styrke den lokale stolthed. 
Vi er dygtige til at producere lokalt, 
konstaterer Stine P. Hansen og næv-
ner desuden eksempelvis den berømte 
Læsø Sydesalt og tang fra farvandene 
omkring Læsø, som bliver til fødevarer. 
Endelige benyttes ålegræs til de ver-

denskendte tangtage, som er på den 
nationale tentativliste og dermed UNE-
SCOs verdensarvsliste.
- Hos Læsø Kommune går vi selv for-
rest, og vi opfordrer borgerne til at følge 
med. Efterfølgende bakker vi gerne op 
om de gode idéer, understreger Stine P. 
Hansen.

Af Niels Henriksen

ANNONCE ANNONCE

Kommunen har førertrøjen på
i kampen for bæredygtigheden

https://www.laesoe.dk/
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Alle nordjyske kommuner
og regionen med i DK2020

De følger med i fodsporet på nogle af verdens mest klimaambitiøse byer

I 2015 forhandlede FN-landene sig til 
enighed om to nye bæredygtighedsaf-
taler, Paris-aftalen og aftalen om FN’s 
17 Verdensmål, hvoraf flere omhandler 
klima. Hovedpunkterne i aftalerne er at 
holde den globale temperaturstigning 
på maksimalt 1,5 grader celsius, at sik-
re økonomisk støtte fra ilandene til kli-
maindsatsen i ulandene og at sikre alle 
landes modstandskraft og tilpasnings-
evne i forhold til klimarelaterede farer.
I 2019 indtrådte de første 20 danske 
kommuner i DK2020-samarbejdet og 
trådte dermed i fodsporene på nogle 
af verdens mest klimaambitiøse byer. 
Blandt de første var Frederikshavn 
og Jammerbugt. Siden er de øvrige ni 
nordjyske kommuner og Region Nord-
jylland også kommet med i samarbej-
det.

Reducere CO2-aftryk
Klima er højt placeret på den lokalpoli-
tiske dagsorden, og kommunerne har 
i årevis arbejdet målrettet på at frem-
me den grønne omstilling og reducere 
CO2-aftrykket. Med klimapartnerska-
bet DK2020 mellem KL, regionerne 
og Realdania, kan alle landets kommu-
ner hente rådgivning og sparring til at 
udvikle lokale klimahandleplaner med 
fælles metodik og et ambitionsniveau, 
der lever op til Parisaftalen. Dermed 
skriver kommunerne verdenshistorie i 
kampen for klimaet.

Kommunernes arbejde med klima-
handleplaner baserer sig på den sam-
me standard for klimaplanlægning, som 
anvendes af nogle af verdens største 
og mest ambitiøse byer i det interna-
tionale bynetværk C40. Med DK2020 
er det første gang, C40’s internationale 
standard ’The Climate Action Planning 
Framework’ (CAPF) bliver brugt og vi-
dereudviklet til brug i mindre byer og 
kommuner. Dermed er DK2020-kom-
munerne med til at skrive historie i 
kampen mod klimaforandringer
En kommunes DK2020 plan skal vise 
vejen til netto nul-udledning for kom-
munen som geografisk område senest 
i 2050 og vise, hvordan kommunen vil 
tilpasse sig klimaforandringerne.

DK2020-sekretariat
Region Nordjylland bidrager til at sikre 

fremdrift i arbejdet med de nordjyske 
DK2020 planer, ved at stille en pro-
jektleder til rådighed for Nordjyllands 
DK2020-sekretariat. Nordjyllands 
DK2020 sekretariat varetager en lang 

række opgaver, som understøtter de 
nordjyske kommuner i arbejdet med 
deres DK2020 planer.
Det omfatter bl.a. rådgivning og spar-
ring, planlægning og afvikling af klima-
faglige workshops, understøttelse af 
kommunernes databehov og koordi-
nering med CONCITO, som varetager 
rollen som det nationale DK2020 se-
kretariat.

Af Niels Henriksen
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69 attraktive boliger på

STIGSBORG BRYGGE
Husleje 
fra kr. 5.572 til 8.485

Meld dig ind 
allerede i dag på 
www.nrsbbolig.dk

Er du allerede 
medlem, 
kontakt os på 
96 32 40 70 
så du kan komme 
på ventelisten til 
disse lækre boliger.
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69 attraktive boliger på

STIGSBORG BRYGGE
Husleje 
fra kr. 5.572 til 8.485

Meld dig ind 
allerede i dag på 
www.nrsbbolig.dk

Er du allerede 
medlem, 
kontakt os på 
96 32 40 70 
så du kan komme 
på ventelisten til 
disse lækre boliger.

Ønsker du at bo i den nye
bydel i Nørresundby?

https://www.nrsbbolig.dk/


Bæredygtighed kan være mange ting. Vi vægter både miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtighed i hverdagen. Som den første boligorganisation i landet vedtog vi i 2016 
vores bæredygtighedspolitik. Her forpligter vi os til at iværksætte nye initiativer, der re-
ducerer vores aftryk på jorden. Et af målene er, at reducere varmeforbrug og bygnings-
relateret el med 30 % inden 2030 – og vi er rigtig godt på vej.

Vi etablerer partnerskaber, der sikrer flere bæredygtighedsinitiativer ude i vores bolig-
områder – for naturligvis kan vi ikke klare alt alene, og bæredygtighed er alles dagsorden.

Hvad betyder 
bæredygtighed 

for dit valg 
af bolig?

Hos Himmerland får du mere bæredygtighed for pengene!

Rendsburggade 22, 9000 Aalborg     |     96 31 52 00 / info@abhim.dk     |     www.abhim.dk

Udlejningsassistent
Lone L. Johansen

Udlejningsassistent
Anne Mette Nielsen

Udlejningsassistent
Nonni Thiel Knudsen

Udlejningsassistent
Johnny Rasmussen

Du kan enten besøge vores 
administration i Rendsburggade, ringe 

til os på 96 31 52 00 eller skrive til os 
på info@abhim.dk.

Find en bolig der passer til dine grønne behov. Lad os hjælpe dig.

Vil du bo hos nogen, som hverken 
er ligeglad med dig eller miljøet?

https://www.abhim.dk/
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områder – for naturligvis kan vi ikke klare alt alene, og bæredygtighed er alles dagsorden.

Hvad betyder 
bæredygtighed 

for dit valg 
af bolig?

Hos Himmerland får du mere bæredygtighed for pengene!

Rendsburggade 22, 9000 Aalborg     |     96 31 52 00 / info@abhim.dk     |     www.abhim.dk

Udlejningsassistent
Lone L. Johansen

Udlejningsassistent
Anne Mette Nielsen

Udlejningsassistent
Nonni Thiel Knudsen

Udlejningsassistent
Johnny Rasmussen

Du kan enten besøge vores 
administration i Rendsburggade, ringe 

til os på 96 31 52 00 eller skrive til os 
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Find en bolig der passer til dine grønne behov. Lad os hjælpe dig.

Vil du bo hos nogen, som hverken 
er ligeglad med dig eller miljøet?

https://www.abhim.dk/
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Nordjylland

Danmarks mest moderne anlæg  
til sortering af plast og metal 
RenoNord i Aalborg sorterer affald fra seks nordjyske kommuner - og mængderne stiger år for år 

Da RenoNord i november 2016 ind-
viede et anlæg til sortering af plast og 
metal, iførte virksomheden sig samtidig 
den grønne førertrøje. Anlægget i Aal-
borg er nemlig både Danmarks mest 
moderne og det største. 
I begyndelsen modtog RenoNord kun 
husholdningsaffald fra Aalborg, Jam-
merbugt og Mariagerfjord kommuner, 
men i dag er virksomheden fusioneret 
med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 
(AVV) og modtager nu affald fra yder-
ligere Hjørring, Brønderslev, Rebild og 
Læsø kommuner. 
- Det første år, som kun dækker over 
noget af november og december i 2016, 
modtog vi 140 tons. I år forventer jeg, 

at vi modtager og sorterer 6000 tons, 
fortæller afdelingsleder René Jensen, 
der står i spidsen for et hold på knap 20 
medarbejdere.

Mad- og drikkekartoner  
På sorteringsanlægget bliver borger-
nes plast, metal og senest mad- og 
drikkekartoner sorteret ud i hele 10 for-
skellige fraktioner til videre afsætning. 
- I år har vi fået en ny fraktion, og vi for-
venter at modtage omkring 700 mad- 
og drikkekartoner tons i år. Kartonerne 
er oplagte til genanvendelse hos vores 
samarbejdspartnere. Udvendigt består 
de af pap og indvendigt af enten plast 
eller aluminium. Den udvendige del 
af pap bliver opløst med vand og kan 
dermed blive til nyt materiale, mens 
de indvendige dele bliver sorteret fra i 
denne proces og kan genbruges. 

Af Niels Henriksen

Fortsætter på side 30

Kuben Management peger på både lavere omkostninger ved renoveringer i forhold
til nybyggeri og på boligformens sociale dimension

I Danmark fi ndes omkring 590.000 
almene boliger. Kuben Management 
har som byggeherrerådgiver deltaget i 
byggeriet af 130.000 af dem. Kendska-
bet til den almene sektor er derfor unikt.
- Den almene sektors byggerier er de 
mest bæredygtige, blandt andet fordi 
man her arbejder med en balanceøko-
nomi, hvor lejerne i virkeligheden selv 
sparer op til fornyelse og renovering, 
og fordi de almene organisationer ind-
betaler til Landsbyggefonden, hvorfra 
de så efterfølgende kan søge om til-
skud til renoveringsprojekter. Desuden 
er det væsentligste CO2-aftryk allerede 
sket, da bebyggelsen blev opført, og 
gentages ved renovering ikke i samme 
omfang som ved nedrivning og nybyg-
geri. Da der fra 2010 til 2020 blev byg-
get meget nyt, var det let at overholde 
økonomien for nybyggeri. Sådan er det 
ikke lige i øjeblikket, hvor priserne på 
byggematerialer, transport og lønnin-
ger presser priserne voldsomt i vejret. 
Renoveringer derimod holder stort set 
budgettet, fordi fundamentet i form af 
mursten og bærende konstruktioner 
allerede er på plads, påpeger regions-
direktør hos Kuben Management i Aal-
borg, Henrik Steen Sørensen.
- Parcelhusene fra 1970’erne er for 
en stor dels vedkommende brugt op, 
mens de almene rækkehuse fra samme 
periode stadig strutter af sundhed, fordi 
de løbende er blevet vedligeholdt og 
moderniseret.

Holdningsdimension i byggeriet
- Udover en fysisk dimension og en 

økonomisk dimension, skal bygherre 
også forholde sig til holdnings- eller 
velfærdsdimensionen, der er forbundet 
med at udvikle det byggede miljø, for-
tæller Henrik Steen Sørensen. 
Bygherren skal forholde sig til DGNB-
certifi ceringer, livscyklusvurderinger 
(LCA), der fortæller om bygningens kli-
mapåvirkning, nyt bygningsreglement 
og den frivillige bæredygtighedsklasse. 
Kuben Management har udarbejdet et 
helt nyt dialogværktøj, hvor bygherren 
tidligt i processen kan træ� e beslutnin-
ger om byggeriets bæredygtighed. 

Social bæredygtighed en del af 
vores DNA
- Udover den økonomiske og miljø-

mæssige bæredygtighed, er vi i Kuben 
Management også meget optaget af 
den sociale dimension i byggeriet. Det 
handler om at bygge sunde boliger, 
som folk har råd til at bo i, og hvor fæl-
lesskabet og beboerdemokratiet – som 
vi kender fra den almene sektor – får 
gode vilkår, fortæller sociolog og kon-
sulent i Kuben Management, Anne So-
phie Bach Kristensen: 
- Et velfungerende beboerdemokrati, 
hvad enten det er i den almene sektor, 
andelsboligforeninger eller andre fæl-
lesskaber, har – udover at være prak-
tisk bestemmende for, hvad der skal 
ske i en given afdeling – potentiale til at 
understøtte de nære fællesskaber og et 
områdes sociale kapital. 

- Velfærdstankegangen og den sociale 
bæredygtighed er en væsentlig del af 
Kuben Managements DNA, fortæller 
Henrik Steen Sørensen.
- Enhver større lokalplan bør have en 
social dimension med krav om mindst 
25 pct. almene boliger. Det kan være 
med til at sikre udvikling af inkluderen-
de bymiljøer, og den blandede by i form 
af forskellige ejerformer, boligtyper og 
byfunktioner kan være med til at sikre 
et mangfoldigt og aktivt byliv. Vi skal 
altså spille på alle klaverets tangenter, 
når vi udvikler fremtidens bæredygtige 
byer, påpeger de.

Af Niels Henriksen

Den almene sektor er
den mest bæredygtige

ANNONCE

Vestervænget, Skive (Bomiva afd. 4): Helhedsrenovering af 258 almene boliger til nyt karakterfuldt boligområde.

Grønnegården (Hasseris Boligselskab afd. 5): Transformation af stor almen boligafdeling i Aalborg til nyt moderne boligkvarter.

De 10 fraktioner: 
 1.  HDPE – f. eks. shampoobøtter

 2.  PP – f. eks. havemøbler

 3.  PET – f. eks. plastflasker 

 4.  LDPE – bl.a. plastikposer 

 5.  MDK - mad- og drikkekartoner 

 6.  Alu 1 - f. eks. sodavandsdåser. 

 7.   Alu 2 - f. eks. sølvpapir, bakker med leverpostej  
eller dåser med makrel

 8.  Alu 3 - f.eks. gryder, potter og pander

 9.  Messing - eksempelvis blandingsbatterier fra køkken eller bad 

 10.   Jerndåser - f. eks. konserves som flåede tomater,  
men også nogle sodavandsdåser

https://hasseris-boligselskab.dk/se-og-soeg-bolig/find-bolig/afdelingsside/?key=14_5&StepBack=true
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Hasseris Boligselskab har en klar vision om at skabe en mere grøn profil,  
og så er det afgørende, at alle deltager

Da Jørgen Henriksen sidste år tiltrådte 
som ny direktør i Hasseris Boligsel-
skab, var der et par ord, der sprang i 
øjnene i stillingsbeskrivelsen. Grøn om-
stilling. Visionen og ønsket hos besty-
relsen er nemlig, at boligselskabet skal 
have en endnu mere grøn profil, og at 
den grønne tankegang skal bredes ud i 
afdelingerne. Og helt ind hos beboerne. 

- Visionen bliver eftergået og opdateret 
hen mod sommer i år. Ud fra visionen 
bliver der udpeget områder hvor vi kan 
sætte mål for, hvad vi konkret skal ar-
bejde med i de kommende år. Der er 
ikke tidligere sat klare mål for indsats-
områder, hvilket kan afstedkomme, at 
visionens ord ikke føres ud i livet. Det er 
ikke nok at tænke tankerne og tale om 
dem – de skal også føres ud i livet, un-
derstreger Jørgen Henriksen.
- Grøn omstilling er noget, vi skal gøre 
sammen. Vi skal implementere tænk-

ningen hos beboerne og medarbej-
derne. Tænkningen er hele 

forudsætningen for, at der 
til stadighed arbejdes 

på den grønne om-
stilling. Vi skal alle 

sammen tænke 
smartere, og ud 
fra det, skal vi 
finde de mu-
lige løsninger. 
Der samtidig 
giver god 
mening. Vi 
skal eksem-
pelvis ikke 

partout skifte 
alle vores el-

pærer bare for 
at skifte dem. 

Det giver ikke god 

mening økonomisk, men vi skal natur-
ligvis skifte til energivenlige pærer, når 
de gamle står overfor udskiftning, for-
klarer Jørgen Henriksen og tilføjer, at 
boligselskabets vision naturligvis skal 
justeres løbende, så den altid passer til 
forholdene og nye teknologier.
- Vi skal også turde fejle. For stort set 
alle er den grønne omstilling en radikal 
ændring af tænkemåde og involverer 
ofte ny og uprøvet teknologi. Vi skal 
turde at prøve ting af med en god ba-
lance mellem risiko for økonomisk tab, 
hvis et tiltag ikke virker som forventet. 
Ved at fejle lærer man – også her ligger 
der en øvelse i at opnå en tænkning, 
der gør, at vi lærer af fejl. Både konkret 
og som metode til at afprøve nye tiltag.

Tre ben
Direktøren ser bæredygtighed som 
hvilende på i hvert fald tre ben, øko-
nomi, socialt og miljøet.
- Hasseris Boligselskab skal naturligvis 
have en sund økonomi, som er frem-
bragt på en sund og bæredygtig måde, 
der giver os mulighed for at virkeliggøre 
de ønskede tiltag. En af de helt grund-
læggende tanker i den almene boligor-
ganisation er fællesskabet, den sociale 
bæredygtighed. Som boligselskab står 
vi på mål for det inkluderende fælles-
skab i forhold til beboerne, hvor vi stiller 
fælles faciliteter til rådighed, i forhold til 

vores medarbejdere hvor vi bl.a. gerne 
tager praktikanter og lærlinge og i for-
hold til vores entreprenører og øvrige 
samarbejdspartnere, som vi også for-
venter tager lærlinge.
- Endelig har vi naturligvis stillet skarpt 
på miljøet. Her kan vi gøre meget selv 
ved f. eks. at vælge energivenlige tek-
niske løsninger i forhold til varme og 

Af Niels Henriksen

ANNONCE ANNONCE

Bæredygtigheden skal 
flytte ind hos beboerne

ventilation, som vi allerede nu er i stand 
til at fjernovervåge. Gennem forbrugs-
regnskabsleverandør udsendes der 
hver måned en detaljeret opgørelse til 
hver enkelt bolig over forbruget, såle-
des at beboerne let kan se, om der er 
forhold, som de selv kan justere. Des-
uden skal vi selvfølgelig ikke bruge gift i 
vores kamp mod ukrudtet, og her fore-
trækker vi øjeblikket at anvende damp, 
som vi finder mest effektivt. Et andet 
konkret grønt tiltag er brugen af græs-
robotter. De er eldrevne, kører selv og 
klipper så ofte at afklippet græs bliver til 
kompost i selve plænen. Det sparer på 
udledning af CO2, larmer ikke og sparer 
medarbejdertimer der kan anvendes 
bedre.

Beboerønske
- I vores vaskerier benytter vi udeluk-
kende svanemærket vaskemiddel, og 
her glæder det mig rigtigt meget, at 
det rent faktisk har været et ønske fra 
beboerne. Med sådan et fokus lover 
implementeringen af andre løsninger 
lovende, smiler Jørgen Henriksen, der 

også har ros til beboerne for deres kil-
desortering af husaffald.
- De fleste er gode til det, men det er 
et område, hvor vi skal fortsætte med at 
holde fokus i takt med, at reglerne bli-
ver ændret fra kommunens side.
Som en ansvarlig virksomhed har Has-
seris Boligselskab naturligvis også ta-
get FNs verdensmål til sig. Ikke alle 17 
men dem, som giver mening lokalt for 
et boligselskab.

Verdensmålene
- Vi har valgt at arbejde med nr. 7, nr. 
11, nr. 13 og nr. 17, som handler om at 
have adgang til moderne teknologi til 
en overkommelig pris, om at sikre bæ-
redygtige lokalsamfund om at bekæm-
pe klimaforandringer og endelig om at 
styrke partnerskaber for bæredygtig 
udvikling. Dermed er vi med til at yde 
en indsats på områder, der er relevante 
for os og for vores beboere, påpeger 
Jørgen Henriksen.

Miljø Social

Økonomi

MÅL 7 BÆREDYGTIG ENERGI. 
Målet handler om at sikre en universel ad-
gang til elektricitet til en overkommelig pris 
og øge andelen af vedvarende energi væ-
sentligt.

MÅL 11 BÆREDYGTIGE BYER  
OG LOKALSAMFUND. 
Målet handler om at garantere adgang til 
sikre og billige boliger samt opgradere be-
boelse i slumkvarterer og om investeringer 
i offentlig transport, skabelsen af grønne 
offentlige rum og forbedring af byplanlæg-
ning og bystyring.

MÅL 13 KLIMAINDSATS. 
Målet handler om at begrænse stigningen 
af den globale gennemsnitstemperatur til 
to grader over det før-industrielle niveau og 
styrke modstandsdygtighed og klimatilpas-
ning i sårbare regioner.

MÅL 17 PARTNERSKABER 
FOR HANDLING. 
Målet handler om at styrke nord-syd og 
syd-syd-samarbejde, fremme international 
handel og støtte øget eksport til udviklings-
landene.

De fire verdensmål

https://hasseris-boligselskab.dk/
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det rent faktisk har været et ønske fra 
beboerne. Med sådan et fokus lover 
implementeringen af andre løsninger 
lovende, smiler Jørgen Henriksen, der 

også har ros til beboerne for deres kil-
desortering af husaffald.
- De fleste er gode til det, men det er 
et område, hvor vi skal fortsætte med at 
holde fokus i takt med, at reglerne bli-
ver ændret fra kommunens side.
Som en ansvarlig virksomhed har Has-
seris Boligselskab naturligvis også ta-
get FNs verdensmål til sig. Ikke alle 17 
men dem, som giver mening lokalt for 
et boligselskab.

Verdensmålene
- Vi har valgt at arbejde med nr. 7, nr. 
11, nr. 13 og nr. 17, som handler om at 
have adgang til moderne teknologi til 
en overkommelig pris, om at sikre bæ-
redygtige lokalsamfund om at bekæm-
pe klimaforandringer og endelig om at 
styrke partnerskaber for bæredygtig 
udvikling. Dermed er vi med til at yde 
en indsats på områder, der er relevante 
for os og for vores beboere, påpeger 
Jørgen Henriksen.

Miljø Social

Økonomi

MÅL 7 BÆREDYGTIG ENERGI. 
Målet handler om at sikre en universel ad-
gang til elektricitet til en overkommelig pris 
og øge andelen af vedvarende energi væ-
sentligt.

MÅL 11 BÆREDYGTIGE BYER  
OG LOKALSAMFUND. 
Målet handler om at garantere adgang til 
sikre og billige boliger samt opgradere be-
boelse i slumkvarterer og om investeringer 
i offentlig transport, skabelsen af grønne 
offentlige rum og forbedring af byplanlæg-
ning og bystyring.

MÅL 13 KLIMAINDSATS. 
Målet handler om at begrænse stigningen 
af den globale gennemsnitstemperatur til 
to grader over det før-industrielle niveau og 
styrke modstandsdygtighed og klimatilpas-
ning i sårbare regioner.

MÅL 17 PARTNERSKABER 
FOR HANDLING. 
Målet handler om at styrke nord-syd og 
syd-syd-samarbejde, fremme international 
handel og støtte øget eksport til udviklings-
landene.

De fire verdensmål

https://hasseris-boligselskab.dk/
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Fortsættelse fra side 26

Fokus på genbrug
- Når vi år for år modtager et stigende 
antal tons husstandsindsamlet plast og 
metal, er det naturligvis et udtryk for, at 
borgerne har taget genbrugstanken til 
sig. Vi modtager og udsorterer rigtigt 
meget og rigtigt godt plast, så der skal 
lyde en stor ros til borgerne i de seks 
kommuner, siger René Jensen og til-
føjer, at fejlsorteringer selvfølgelig ikke 
helt kan undgås.
- En tommelfingeregel er, at hvis affal-

det er for stort til skraldespanden under 
køkkenvasken eller på badeværelset, 
så er det også for stort til containeren 
i indkørslen og sorteringsanlægget. Af-
fald af den størrelse og karakter hører 
i stedet hjemme på genbrugspladsen, 
understreger han.
Plast, som borgerne afleverer i deres 
containere på hjemadressen, kommer i 
mange tilfælde tilbage til dem som nye 
produkter.
- Vi har nemlig et tæt samarbejde med 

Ragn-Sells i Langå, der sammen med 
Dansk Affaldsminimering er i stand til 
at forvandle en del af det plast, vi mod-
tager, til nye produkter. Eksempelvis 
fremstilles stole af PET og blandings-
produkter. HDPE bliver eksempelvis 
til beholdere til rengøringsmidler eller 
shampoo, men også affaldscontainer-
ne, som vi har stående derhjemme, er 
fremstillet af 50 pct. genbrugsplast. 
LDPE, som er håndsorteret folie, bliver 
eksempelvis til nye plastposer - blandt 

andet de grønne poser, som vi sorterer 
vores madaffald i.
- For os er det afgørende, at så meget 
plast, metal og mad- og drikkekartoner 
som overhovedet muligt bliver gen-
brugt. Derfor har vi også i mange år 
arbejdet sammen med seriøse samar-
bejdspartnere som netop Ragn-Sells 
og Dansk Affaldsminimering, så vi sik-
rer, at så meget som muligt af det gode 
plast bliver oparbejdet i Danmark under 
ansvarlige forhold, siger René Jensen.



KONTAKT ESG-EKSPERTERNE:

Miljø- og strategisk rådgiver
Carsten Aarup

 9635 1192

Chefkonsulent
Torben Rohde Pedersen

 9635 1263

ESG- og bæredygtighedsrådgiver
Grete Skjødsholm

 9635 1203

- Vi inspirerer og hjælper dig med at 
rapportere din virksomheds bæredygtighed

ESG
En bæredygtig 
fremtid i landbruget!

https://agrinord.dk/radgivning/esg-og-baeredygtighed
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Grøn opvarmning lige 
til højrebenet

Kunder, der får varmen med dyrt naturgas eller olie, kan få hjælp her og nu

Hidtil usete priser på naturgas eller 
fyringsolie er ved at slå bunden ud af 
mange familiers økonomi. Derfor er 
det relevant at kigge på alternativer, og 
mens nogle kan se ind i leveringstider 
på flere måneder, er det faktisk muligt 
at få hjælp her og nu.
- Vi oplever rigtigt mange, som over-
vejer at skifte gasfyret eller oliefyret 
ud med alternative varmekilder som f. 
eks. varmepumpe eller jordvarme, og 
hvis kunden lader os vælge præcis den 
løsning, som vi med vores omfattende 
viden og erfaring kan pege på, så er vi i 
stand til at levere og montere på relativ 
kort tid, fortæller direktør og indehaver 
af Hæstrup VVS ved Hjørring, Henrik 

Højmark Hansen.
- Inden vi finder en løsning til kunden, 
kommer vi på besøg for at kigge på det 
eksisterende anlæg og på varmegi-
verne, altså om der er gulvvarme eller 
radiatorer i boligen - eller måske beg-
ge dele - og størrelsen på radiatorerne 
i givet fald. Varmegiverne er nemlig 
medvirkende til, hvilken løsning vi ef-
terfølgende vil anbefale. Desuden er 
det efter vores opfattelse helt afgøren-
de, at løsningen er designet til at virke i 
netop vores klima. Nogle af de billigere 
løsninger er ikke egnet til det danske 
klima og vil derfor ikke være den rigtige 
løsning, tilføjer han.
I virkeligheden er der tre eller fire løs-
ninger, som vil være relevante for de 
fleste boligejere, men luft til vand var-
mepumpe, jordvarme eller et pillefyr 

som de mest oplagte. Den fjerde løs-
ning er en luft til luft varmepumpe, og 
det er typisk en løsning, som mange 
sommerhusejere vælger.

Luft til vand
Den mest eftertragtede er en luft til 
vand varmepumpe, som omdanner 
varmeenergien i luften udenfor til rum-
varme og varmt brugsvand.
Den består af en udedel og en indedel 
og er forbundet til centralvarmesyste-
met. Varmepumpen kan fungere sam-
men med både gulvvarme og radiato-
rer. En varmepumpe med luft til vand 
bruger strøm til at hæve temperaturen, 
og leverer typisk 3,5-5 gange så me-
get varmeenergi, som den bruger. Luft 
til vand-varmepumpen passer sig selv 
og kræver stort set ingen vedligehold. 

Med en luft til vand-varmepumpe er 
det muligt at opnå en besparelse på 
op til 80 pct. sammenlignet med den 
nuværende varmeregning. Levetiden 
for varmepumpen er cirka 12-15 år, og 
omkostningerne forbundet med køb og 
installation er typisk tjent ind i løbet af 
4-6 år.
Til gengæld er den del af varmepum-
pen, der skal placeres indenfor, for-
holdsvis stor. Det kan være et problem, 
hvis der ikke har en oplagt plads til den i 
eksempelvis et bryggers. Der er dog på 
det seneste kommet helt nye og mere 
pladsbesparende modeller på marke-
det. Desuden kan det ikke undgås, at 
udendørsdelen med kompressoren 
vil støje. Hvor meget afhænger dog af 
modellen.

Af Niels Henriksen

Fortsætter på side 34



Køb billet på akkc.dk

Bæredygtig livsstil er temaet for denne weekend 
i AKKC og er for dig, der ønsker at leve mere 
bæredygtigt og bidrage til at fremme den 
bæredygtige udvikling.

Du får mulighed for at slippe din indre bæredygtige 
shopper løs, da vi har fyldt ca. 4000 kvm med 
genbrug i form af Hello Vintage, Habengut Marked, 
Pladebørs samt Sneakersmarked.

Kom og gør et bæredygtigt kup. 

b æ r e d y g t i g
l i v s s t i l
20-21/08 2022

E t  e v e n t 
i  A K K C  o m 
b æ r e d y g t i g 
l i v s s t i l

https://akkc.dk/
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Prisen for en luft til vand varmepum-
pe af god kvalitet begynder typisk ved 
75.000 kr., men de fleste anlæg løber 
op i 100.000-130.000 kr.

Luft til luft
Luft til luft varmepumpen trækker var-
men ud af luften udenfor og laver den 
om til varme indenfor i husstanden. 
Anlægget er opbygget af en pumpe 
udenfor og en indedel, som sørger for 
at cirkulere den varme luft indenfor i 
boligen. Luft til luft varmpumpen er en 
ideel løsning til f.eks. et mindre ét plans 
hus eller til supplement til eksisterende 
dyr elvarme. Den kan også f.eks. dække 
en etage i et bolig. Man kan spare man-
ge penge på elregningen, da en luft til 
luft varmepumpe kan levere 3-4 kWh 
varme for hver 1 kWh strøm, som den 
trækker. 
Luft til luft varmepumpen varmer kun 

selve luften op i boligen. Derfor er det 
nødvendigt at supplere med et andet 
varmeanlæg til brugsvandet. 
En luft til luft varmepumpe af god kvali-
tet kan have en levetid på op til 20 år og 
koster typisk 15.000-20.000 kr.

Jordvarme
Et jordvarmeanlæg fungerer dybest 
set som en luft til vand varmepumpe, 
men i stedet for at hente energien fra 
luften udenfor, henter jordvarmean-
lægget som navnet antyder energien 
fra jorden. Anlægget er et kredsløb på 
flere hundrede meter slanger under 
jorden, som giver varme. Kølervæske 
eller sprit løber gennem rørene og op-
fanger varmen fra jorden. Den eldrevne 
kompressor inde i huset hæver trykket i 
varmepumpen, så varmen stiger i kon-
densatoren og afgiver varmen i husets 
varmesystem og varmtvandsbeholder.

Ved de boliger, hvor haven ikke er stor 
nok til at rumme flere hundrede meter 
slange, er det muligt at bore et antal 
huller dybt ned i jorden, hvorfra varme 
så efterfølgende hentes op.
Installationsprisen for et jordvarmean-
læg er typisk dyrere end en luft/vand 
varmepumpe, og kan godt løbe op i 
130.000-200.00 kr., simpelt hen fordi 
installationen kræver et ganske stort 
gravearbejde.

Pillefyr
I snakken om alternative løsninger til 
gas- eller oliefyret peges der tit på var-
mepumpen som det oplagte valg, men 
pillefyret er faktisk en både god økono-
misk og miljøvenlig løsning. 
I forhold til oliefyret er det muligt at spa-
re cirka 60 procent af varmeudgifterne 
ved at fyre med træpiller, mens der er 
helt op til 70 procent at spare sammen-

lignet med opvarmning med el.
Prisen på ca. 30.000 kr. for et pillefyr vil 
være overkommelig for mange, men til 
gengæld er pillefyret dyrere i drift end 
eksempelvis varmepumpen. Desuden 
kræver pillefyret mere plads, man skal 
være bestemt på, at der er en del hånd-
tering af træpiller, lige som der vil være 
aske efter forbrændingen.
- Men uanset hvilken løsning, man som 
forbruger kan være interesseret i, så 
er fagmæssig rådgivning afgørende, 
og montering af en varmepumpe er 
ikke et gør-det-selv projekt. Koblingen 
til brugsvandet kræver en autoriseret 
VVS-installatør, lige som koblingen til 
elektriciteten kræver medvirker af en 
autoriseret el-installatør, understreger 
Henrik Højmark Hansen.

Fortsættelse fra side 32



Aabenraa   ●   Aalborg   ●   Aarhus   ●   Esbjerg   ●   Herning   ●   Hillerød   ●   Horsens   ●   Kolding   ●   Odense   ●   Næstved   ●   Randers   ●   Ringsted   ●    Viborg   ●   Virum

  Hos HusCompagniet vil vi gå langt for at sikre, at du  
 kommer trygt i hus – også i fremtiden. Derfor tilbyder  
 vi mere energirigtige huse, som både gavner dig,  
din pengepung og de kommende generationer.

Med mere energirigtige løsninger kan du bo billigere i dit nye drømmehus. 
Noget, du kan læse meget mere om på huscompagniet.dk

Den næste generation
ser anderledes på verden
- så det gør vi også

Den næste generation
ser anderledes på verden
- så det gør vi også

Et skridt tættere på et grønnere hjem   •   

K L I M A M Å L  2 0 3 0

HUSCOMPAGNIET

https://www.huscompagniet.dk/
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Genbrugsbutik er resultat
af bæredygtig tankegang

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) i Hjørring har drevet genbrugsbutik 
i mere end 30 år og kunderne står i kø

275 kunder kan sagtens finde på at 
lægge vejen forbi AVVs genbrugsbutik 
på Mandøvej i Hjørring på en ganske 
almindelig dag. Når klokken slår 12 og 
butikken slår dørene op, er der 60-70 
mennesker i kø udenfor. De håber alle 
på at gøre et godt genbrugskup. 
Varerne kommer fra de 18 genbrugs-
pladser i Hjørring og Brønderslev kom-
muner, hvor borgerne i særligt indret-
tede rum, kan aflevere effekter, som 
de ikke længere selv har brug for men 
gerne vil give videre.  Og det er alt fra 
bøger, lamper og møbler til byggema-
terialer, sportudstyr og tøj. På de større 
genbrugspladser bliver rummene tømt 
dagligt.
Når varerne ankommer til AVV på Man-
døvej, går et hold af medarbejdere 
straks i gang med sortere og vurdere 
potentialet. Kan det overhovedet sæl-
ges, og hvad skal prisen være?
Nogle gange bliver man overrasket 
over hvad, der gemmer sig blandt de 
ting, som vi som borgere smider ud og 
betragter som affald. Men affald er det, 
der er tilbage, når fantasien slipper op.

Arbejde med mening
Karina Christiansen har været ansat i 
AVVs genbrugsbutik i 15 år, og hun ny-
der sit arbejde.
- I dag er jeg i gang med at sortere det 
legetøj, som vi har fået ind fra gen-
brugspladserne. Lego og Brio er det 
helt store hit, og det er typisk solgt, så 
snart vi har sat det ud i butikken. I mor-
gen skal jeg måske sortere bøger eller 
tøj. Desuden har jeg vagter i selve bu-
tikken, og alle opgaverne giver os viden 
om, hvad der kan sælges, og om hvad 
den rigtige pris skal være, fortæller hun.

200 tons tøj om året
I Genbrugsbutikken lander der typisk 
omkring 200 tons tøj om året. Hver 
eneste sæk med genbrugstøj kommer 
forbi sorteringsbåndet, hvor medarbej-
derne sorterer tøjet. En stor del af tøjet 
hænges på bøjler og sælges i butikken.  
Er tøjet beskidt eller vådt, kasseres det. 
I butikken kan kunderne f.eks. fylde en 
hel pose med tøj og sko for 200 kr. Eller 
blot købe en enkelt bluse for en 10´er.
- I dag er tøj en forbrugsvare, som vi 
køber og skiller os af med efter kort tid. 
Det er desværre en rigtig skidt udvik-
ling for klima og miljø. Produktion af tøj 
indebærer et stort forbrug af råvarer, 
vand, energi, pesticider og kemikalier, 

Af Niels Henriksen

Karina Christiansen arbejder både med at sortere og ekspedere i butikken.



fortæller Dorte Nielsen og fortsætter:  
- Heldigvis er nordjyderne rigtig gode 
til at sælge eller give deres aflagte tøj 
videre og bidrager dermed til at fasthol-
de tøjet længst muligt i kredsløb.
I et lokale på AVV står lædermøbler i 
store stabler. De er et resultat af både 
et langt liv i dagligstuen og modens 
skiften. Møblerne er i for ringe stand til 
salg i butikken.

- Men i AVV har vi som de første sat 
genbrug af læder i system. Først bliver 
læderet skåret ud i forskellige størrel-
ser, så bliver det rengjort, inden det 
bliver lagt på lager, klar til at blive solgt 

som genbrugslæder til firmaer, der må-
ske kan omdanne det til lækre læderta-
sker med patina.

Reparation af hårde hvidevarer
En af de helt store solstrålehistorier er 
AVVs succes med hårde hvidevarer. 
Butikken satte for alvor fokus på hvi-
devarer tilbage i 2019 med ansættelse 
af en faguddannet reparatør til at stå 
i spidsen for det cirkulære projekt. På 
genbrugspladserne kan borgerne væl-
ge at sætte hvidevarer til side. Med lidt 
snilde kan de få et nyt liv i et nyt hjem.
- Vores erfaring er, at alt for meget bli-
ver kasseret. Det fejler typisk ikke an-

det, end at slangen i vaskemaskinen 
måske er tilstoppet, og vi er nærmest 
blevet overhalet af vores egen succes.
Sidste år solgte AVV 450 reparerede 
maskiner, og udfordringen lige nu er 
at få tilstrækkelig med maskiner ind.  
Maskinerne bliver solgt i genbrugsbu-
tikken og på webshoppen “Godt Gjort”. 
AVV giver et halvt års garanti på hvide-
varerne og oplever en reklamation på 
bare 5-6 pct. Den kan til sammenlig-
ning være oppe på 10 pct. på helt nye 
produkter.

Bæredygtig forretning
Genbrugsbutikken er på alle måder en 

bæredygtig forretning, som ikke blot 
kommer de besøgende i butikken til 
gavn.
- For os er bæredygtighed mere end 
genbrug. Vi tager også et socialt ansvar 
og ansætter gerne medarbejdere i flex-
job. Ligesom vi samarbejder med de 
lokale jobcentre i Brønderslev og Hjør-
ring og skaber beskæftigelse til borgere 
med svag tilknytning til arbejdsmarke-
det, fortæller Dorte Nielsen. 

Genbrugsbutikken har åbent alle hver-
dage fra 12.00-17.30 og lørdag fra 
10.00-13.00. 

Dorte Nielsen er genbrugschef hos AVV I/S.



I Nordjylland har vi haft fokus på grønne drivmidler i mange år. I 2014 
rullede de første biogasbusser ud på vejene, og inden udgangen af 2023 

kører 3 ud af 4 på grønne drivmidler. I 2030 kører alle vores busser, tog og 
flextrafik på grønne drivmidler.

Når du tager bussen, er 
du med på rejsen mod 
en grønnere fremtid

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/
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JORTON er en landsdækkende entreprenør
med lokale afdelinger i hele landet og  
500 medarbejdere.

Med en stor egenproduktion i ryggen, løser 
vi alle typer af opgaver inden for nybyg, 
renovering og infrastrukturopgaver.

Fælles for alle vores opgaver er at vi løser 
dem med udgangspunkt i tre kerneværdier: 
Åbenhed, dialog og samarbejde.

I finder vores afdelinger i: Hjørring, Aalborg, 
Randers, Aarhus, Kolding, Aabenraa, Esbjerg, 
Odense og Køge

DIN LOKALE, LANDSDÆKKENDE PARTNER

https://www.jorton.dk/

