
 

Norlys Vækstpulje giver 4,3 mio. kr. nordjyske 

initiativer 
Norlys Vækstpulje uddeler tre gange årligt penge til gode projekter og 

initiativer rettet mod Norlys’ andelshavere. I Nordjylland og den nordligste 

del af det midtjyske har vækstpuljen netop godkendt 64 ansøgninger, som 

tilsammen modtager 4,3 mio. kr. 

SE og Eniig gik i 2019 sammen og skabte Norlys. I den forbindelse besluttede energi- 

og telekoncernens repræsentantskab at etablere Norlys Vækstpulje. I Nordjylland og 

den nordligste del af det midtjyske har vækstpuljen i november godkendt de første 64 

ansøgninger og dermed bevilget 4,3 mio. kr. til gode initiativer og projekter, der 

kommer andelshaverne i området til gavn. 

Blandt de glade modtager er blandt andet Nibe Festival, Energimuseet i Bjerringbro og 

Aalborg Universitet.  

- Vi har modtaget mange spændende ansøgninger, og vi har udvalgt en række rigtig 

gode projekter, som passer ind i vækstpuljens formål. Der er blandt andet flere 

innovative projekter, der også peger ind i den grønne omstilling, og så er der mange 

gode projekter, der bidrager til fællesskabet i lokalområderne. Vi glæder os over at 

kunne bakke op om de gode initiativer, siger Lene Schilling Mundtofte, 

bestyrelsesformand i Norlys Vækstpulje Nord. 

Grøn festivalenergi, Power2X-formidling og en strømby 

Norlys Vækstpulje har bevilget 500.000 kr. til projektet ”Grøn energi til Nibe Festival”. 

Festivalen ønsker at tage ansvar for at reducere CO2-udledningen og samtidig øge 

driftssikkerheden under afviklingen af festivalen. Driftssikkerhed og en grøn agenda 

vil skabe den optimale oplevelse for gæsterne og samtidig være til gavn for både 

festivalen, frivilligheden og fællesskabet.  

Energimuseet i Bjerringbro vil i samarbejde med GreenLab Skive, Hydrogen Valley i 

Hobro og Aalborg Universitet vise, hvordan et ”Power to X”-formidlingsforløb kan være 

med til at sikre en bæredygtig energiforsyning i Danmark. Med en bevilling på 

500.000 kr. fra Norlys Vækstpulje ønsker Energimuseet at tage den nationale 

førerposition i formidling af begrebet ”Power to X” til både gæster og studerende samt 

at være med til at skabe en interesse for den grønne omstilling. Projektet er målrettet 

folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelsernes yngste klasser, og målet er 

bl.a. at inspirere unge til at vælge et naturfagligt eller praktisk fagområde i deres 

videre uddannelsesforløb, da i høj grad er disse fagområder, der skal bidrage til den 

grønne omstilling.  

Endelig har Norlys Vækstpulje bevilget 150.00 kr. til projektet ”Strømby” på Aalborg 

Universitet. Universitet står bag et eksperimentarium, der skal skabe interesse for 

STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics) med det formål at få 

flere børn og unge til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. 

”Strømby” er et nyt koncept, som kan skabe hands-on uden at røre og stadig give 

borgere en læringsoplevelse, som handler om at forstå intelligente energisystemer. 

”Strømby” – en legomodelby – er en del af et mobilspil, som foregår via en app på 

telefonen.  

Næste ansøgningsfrist til Norlys Vækstpulje er den 1. marts 2021. 

I vedlagte oversigt ses alle 64 bevillinger fra Norlys Vækstpulje Nord fordelt på 

postnumre. 


