
 

Norlys Vækstpulje Nyfors giver 3,9 mio. kr. 

initiativer i det tidligere Nyfors-område 
Norlys Vækstpulje uddeler tre gange årligt penge til gode projekter og 

initiativer rettet mod Norlys’ andelshavere. I det tidligere Nyfors-område 

nordvest for Aalborg har vækstpuljen netop godkendt 47 ansøgninger, som 

til sammen modtager 3,9 mio. kr. 

SE Vækstpulje Nyfors er blevet til Norlys Vækstpulje Nyfors efter fusionen mellem 

Eniig og SE, der gik sammen og skabte energi- og telekoncernen Norlys i 2019. I det 

tidligere Nyfors-område har vækstpuljen i december godkendt 47 ansøgninger og 

dermed bevilget knap 4 mio. kr. til gode initiativer og projekter, der kommer 

andelshaverne i området til gavn. 

Blandt de glade modtagere er blandt andet Airflight i Brønderslev, Dansk 

Miljørådgivning i Jerslev og Fjordhuset Trekroner i Fjerritslev. 

- 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 lokalområdet. Vi glæder os over at 

kunne bakke op om de gode initiativer, siger Karsten Frederiksen, bestyrelsesformand 

i Norlys Vækstpulje Nyfors. 

Drone til vindmølleindustrien, ”klima-nudging” og mødested i naturen 

I Brønderslev har Airflight fået 200.000 kr. til en industridrone, der skal hjælpe med 

hejseopgaver i vindmølleindustrien. Dronen kan løfte op til 120 kg til op til 200 meters 

højde. Midlerne fra Norlys Vækstpulje Nyfors skal bruges til at stressteste 

komponenterne og til at fremstille en testcontainer. 

Dansk Miljørådgivning i Jerslev har fået 200.000 kr. til udviklingsprojektet ”klima-

nudging”. Projektet har til formål at færdigudvikle et interaktivt klimaunivers baseret 

på en klima-EKG-målerobot, som kan opsættes i grønne områder og på grønne tage 

og derved måle planternes fotosyntese og respiration. Klima-EKG’en kan online vise 

vandmængden, som opgøres og visualiseres i antal toiletskyl og kubikmeter vand som 

i en bils tankmåler. Alle data præsenteres på skærme i fællesområder, så brugere og 

gæster ved selvsyn kan se deres eget bidrag til klimaindsatsen.  

Endelig har Trekroner Landsbycenter og Trekroner Idrætsforening 98 i Fjerritslev fået 

100.000 kr. til etablering af Fjordhuset Trekroner, som skal være et fælles mødested 

for landsbyklyngens aktive foreningsmiljø. Projektet ønsker blandt andet at mindske 

afstanden mellem børn og natur ved at skabe et sted, hvor børn kan mødes med 

naturen i centrum blandt andet i form af udeundervisning ved fjorden, sejlsport, 

vandaktiviteter og friluftsliv.   

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

I vedlagte oversigt ses alle 47 bevillinger fra Norlys Vækstpulje Nyfors fordelt på 

postnumre. 


