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Grevelsgaard: FN´s verdensmål gav os en 

forståelsesramme for, hvordan vi arbejder - og et nyt 

forretningsområde 

 

På Grevelsgaard drømmer man om en 

væredygtighed, hvor mennesker, 

miljø, omgivelser og liv går op i en 

højere enhed. Derfor er der i 

renoveringen af gården og 

opbygningen af virksomheden 

allerede truffet rigtig mange 

bæredygtige valg. Deltagelsen i 

Rethink Business – Fokuseret 

Værdikædesamarbejde har givet 

Grevelsgaard en forståelsesramme for 

den cirkulære økonomi, og hjulpet til 

at definere nye forretningsområder. 

 

Væredygtighed og opbygning af en virksomhed 

Historien om Grevelsgaard tager sin begyndelse, 

da Bettina og Brian i 2012 køber den gamle 

slægtsgård Grevelsgaard i Fausing på Djursland.  

Ønsket var at skabe mere plads og rum til 

væredygtigheden, og at Bettina kunne få 

mulighed for at arbejde på fuld tid som 

glaskunstner. 

 

Renoveringen af gården startede med det 

samme. Først stuehuset, så der var en tryg base, 

og dernæst den ene længe af staldbygninger, 

med indretning af galleri og glasværksted. Den 

anden staldlænge er næsten færdigrenoveret, og 

så står der en ferielejlighed klar. Det er på høje 

tid, for der er allerede tikket de første bookinger 

ind. 

 

Bæredygtighed er for os 

mange ting. Det handler om 

bevidste valg ift. materialer 

og forbrug. Men det handler 

også om at projekter og 

livet skal bære. Vi er skam 

målrettede, men vi gør det i 

det tempo, der skal til, for 

at både mennesker og 

økonomi kan følge med. 

Bettina, medejer 
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Der ligger mange tanker bag renoveringen af 

gården og i opbygningen af en virksomhed i 

samme spadestik.  

Det er vigtigt for Bettina og Brian at værne om, 

og respektere den historie, som slægtsgården 

rummer. Historie, arkitektur og æstetik går hånd i 

hånd her, men det forhindrer ikke, at der 

anvendes genbrugsbyggematerialer overalt på 

gården. Eller at ferieboligens ydervægge isoleres 

på traditionel vis med tre lag sten, og murene 

fremstår med et traditionelt krydsmønster. Eller 

at der på gårdspladsen står plantet et værnetræ, 

som det er traditionen på danske gårde, og som 

gamle luftfotos afslører altid har stået der. 

 

 

Virksomheden Grevelsgaard består i dag af et 

galleri, hvorfra der sælges kunsthåndværk fra 

forskellige kunstnere; fremstilling og salg af 

unika-glaskunst; kursusaktiviteter; salg af 

kunsthåndværk til forhandlere i hele landet; og 

om få måneder også udlejning af feriebolig. 

 

CSR-strategi og verdensmålene som 

forståelsesramme 

Ved indtrædelse i projektet havde Grevelsgaard 

allerede truffet mange valg, der understøtter 

bæredygtighed, og konsulentteamet anvendte 

derfor FN’s verdensmål som et udgangspunkt for 

diskussionen af nye muligheder. Det var særligt 

verdensmålene for Bæredygtig energi (#7), 

Bæredygtige byer og lokalsamfund (#11), 

Ansvarligt forbrug og produktion (#12), og Livet 

på land (#15), som Bettina og Brian kunne se sig 

selv og deres virksomhed i. 

 

Arbejdet med analysen af virksomhedens 

aktiviteter i lyset af verdensmålene og den 

efterfølgende beskrivelse af en CSR-strategi, 

opbyggede en forståelsesramme for at arbejde 

med bæredygtighed, samtidig med at det 

udvidede virksomhedens perspektiv herpå, og 

løftede ambitionsniveauet for det strategiske 

arbejde med bæredygtighed. 

 

Branding. En nødvendig øvelse 

En vigtig del af arbejdet med CSR-strategien var 

også at finde ud af, hvordan den skulle bringes i 

spil ift. branding og synliggørelse af 

virksomhedens arbejde med bæredygtighed. 
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Branding og markedsføring er en af 

Grevelsgaards helt store udfordringer, fordi det 

er relativt tidskrævende og kræver fokus i en travl 

produktion. Sammen med konsulentteamet 

arbejdede virksomheden derfor grundigt med, 

hvilke historier der ligger i virksomheden, og 

hvordan de kunne fortælles. Med enkle værktøjer 

blev der skabt overblik og struktur, så de gode 

historier også kunne komme ud. 

 

Foruden brandingværdien i et rent kommercielt 

perspektiv, nyder Grevelsgaard også stor lokal 

opmærksomhed. Den rolle er virksomheden sig 

bevidst, og vil gerne bruge den til at inspirere 

naboer og SoMe-følgere en bæredygtig vej. 

 

Et eksempel er, at da Brian egentlig bare skulle 

kontakte det lokale energiselskab for et 

afklarende spørgsmål, havde han på under en 

time omlagt såvel virksomhedens som privatens 

forbrug til grøn energi. 

 

Snak om grønne værdikæder gav inspiration til 

et nyt forretningsområde 

Gennem projektperioden har Grevelsgaard og 

konsulentteamet løbende drøftet materialers 

levevej, genanvendelse og muligheden for nye og 

grønnere samarbejdspartnere. De mange snakke 

om materialers liv og opståen som nye 

materialer, genvakte en gammel tanke hos 

Grevelsgaard: genbrugskunst! hvor der pustes nyt 

liv i kasserede materialer, der således genopstår 

som upcyclet kunst. 

Dog skal det ikke alene være for upcyclingens 

skyld - det skal stadig have en værdi, enten som 

kunst og/eller brugskunst. Et eksempel herpå er 

at omdanne gamle vinflasker til lamper. 

 

På den måde blev der identificeret en helt ny 

produktlinje og forretningsområde for 

Grevelsgaard, der ligger helt i tråd med 

virksomhedens ønsker om at sætte et positivt 

CO2-aftryk. Hvor virksomheden tidligere har 

arbejdet lidt ad hoc med den bæredygtige profil, 

er der nu sat en mere strategisk retning for 

udviklingen af det nye forretningsområde. 

 

Det nye forretningsområde blev således det 

bærende fokus for den forretningsmodel, der 

skulle udarbejdes hen mod projektperiodens 

afslutning. Sammen med konsulentteamet fik 

Grevelsgaard udviklet et koncept og en plan for, 

Jeg skulle egentlig bare høre 

dem om noget. Men så fik vi 

en snak, og så tænkte jeg: 

det kan godt være det 

koster os et lille beløb 

ekstra hver måned, men er 

det ikke den rigtige vej at 

gå? 

Brian, Grevelsgaard 
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hvordan det nye forretningsområde kan 

integreres i den eksisterende virksomhed. 

 

 

Fremover skal Grevelsgaard arbejde mere aktivt 

med inddragelse af kunder og SoMe-følgere, i 

test og udvikling af produkter til det nye 

forretningsområde, ligesom branding og 

kommunikation kommer til at spille en rigtig stor 

rolle. Derudover venter en spændende 

testperiode, hvor der skal afprøves en masse 

forskellige materialer, forskellige 

distributionsmetoder og inddragelse af kunder, 

inden den nye produktlinje lanceres i forbindelse 

med Grevelsgaards påskeudstilling. 

 

 

 

 

Om samarbejdet med konsulentteamet 

Vi er en virksomhed i udvikling med mange 

aktiviteter og projekter. Vi har en klar strategi for, 

hvad vi vil som virksomhed og som mennesker, 

og har gennem hele opbygningen af vores 

virksomhed haft et stort fokus på, hvordan vi 

kunne gøre det bedre og mere bæredygtigt.  

Men det at have en sparringspartner med på 

vognen har skabt stor værdi. Konsulentteamet 

har stillet os spørgsmål og afkrævet os svar, og 

givet os en forståelsesramme for det vi allerede 

gør, så vi kan arbejde mere målrettet med det. I 

løbet af processen er nye idéer til et nyt 

forretningsområde dukket op, som vi har sparret 

med konsulenterne om. Det har givet os en 

retning for, hvordan vi kan arbejde videre med 

den nye produktlinje inden for re- og upcycling, 

så vi har en plan, og kan gå mere målrettet til 

udviklingen og implementeringen af de nye 

produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi tænker på en ny 

produktlinje, så tænker vi 

den ikke i stedet for det vi 

allerede har. Vi tænker den 

sammen med, og hvordan 

de to linjer kan understøtte 

hinanden. 

Bettina, Grevelsgaard 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Grevelsgaard 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Brian Kaltoft Hansen og Bettina Vahle 
 
PRIMÆRE PRODUKT 
Produktion af kunst og kunsthåndværk, samt galleri 
 
ANTAL ANSATTE 
2 
 
OMSÆTNING 
520.000 kr. 

 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Optimering af energiforbrug, sparring på nye bæredygtige muligheder, strategi og 
systematik 

 
KONSULENT(ER) I PROJEKTET 
Delendorff & Walde 
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PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET VÆRDIKÆDESAMARBEJDE  

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 
måneder i 2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt eller 
serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på 
tværs af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og 
optimere værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland 
samt eksterne eksperter og rådgivere. 

 

http://www.ldcluster.com/

