
 

Norlys Vækstpulje giver 5,3 mio. kr. til midtjyske 

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

initiativer rettet mod Norlys’ andelshavere. I det midtjyske har vækstpuljen 

netop godkendt 81 ansøgninger, som tilsammen modtager 5,3 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 det midtjyske 

har vækstpuljen i november godkendt de første 81 ansøgninger og dermed bevilget 

5,3 mio. kr. til gode initiativer og projekter, der kommer andelshaverne i området til 

gavn. 

Blandt de glade modtager er blandt andet Hjejlen, Silkeborg Museum og en 

solcellepark ved Bramming.  

- 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 Per Michaelis Holm, bestyrelsesformand i 

Norlys Vækstpulje Midt. 

Bæredygtig omstilling af Hjejleflåden, en solcellepark og en ny montre til 

Tollundmanden 

I Silkeborg har Hjejleflåden modtaget 250.000 kr. til bæredygtig omstilling af M/S 

Tranen. Hvert år tager mere end 130.000 gæster sejlturen fra Ry og Silkeborg til 

Himmelbjerget i en af Hjejleflådens 9 historiske både. Flåden skal overgå til el i løbet 

af de næste 10 år, og M/S Tranen fra 1931 er den første til at gennemgå omstillingen 

til en bæredygtig sejlads.  

I Hunderup/Sejstrup resulterede et lokalt borgermøde i en idé om at etablere et 

kollektivt solcelleanlæg og dermed være en aktiv spiller i skiftet til grøn energi som 

Danmarks førende energilandsby. Projektet skal være med til at tiltrække nye 

beboere og dermed stimulere hele landsbylivet. Projektet modtager 150.000 kr. i 

støtte fra Norlys Vækstpulje til delvis finansiering af et 400 kWh solcelleanlæg, som 

kan producere grøn strøm svarende til 67 parcelhuses årlige elforbrug. 

På Silkeborg Museum er topattraktionen det verdenskendte ikon, Tollundmanden, som 

er velbevaret gennem 2.400 år. I 2020 er det 70 år siden, jernaldermanden med det 

unikt velbevarede ansigt blev fundet tæt på Silkeborg. Museet ønsker nu at etablere 

en ny, sikker og klimastyret montre, der kan sikre, at han også kan udstilles og 

bevares i de kommende mange år. Norlys Vækstpulje har givet 150.000 kr. til 

formålet. 

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

I vedlagte oversigt ses alle 81 bevillinger fra Norlys Vækstpulje Midt fordelt på 

postnumre. 


