
Med et ønske om at gå forrest, men også at 
invitere fans til at tage et medansvar, indfører 
AGF nu fuld affaldssortering. Affaldet kan 
blive til nye materialer, og hos Aarhus’ sports-
lige fyrtårn får de brugte ølkrus nyt liv som 
fantørklæder af genbrugsplast. 

Forretningsmodel
AGF vil gennem affaldssortering i samarbejde 
med publikum sikre, at ressourcer frem for at 
gå til spilde, bliver til materialer af værdi. Som 
et hovedspor i Rethink Business-projektet 
er  valgt et cirkulært tiltag, hvor plastikkrus 
genanvendes og lever videre i klubbens egne 
mechandise-produkter. Som fantørklæder, 
bluser eller andet. Det indsamlede plastik fra 
de krus, som fans har drukket af til kampe og 
events, går således tilbage til fansene, i stedet 
for at blive kasseret som brændbart affald. 

Det gør en forskel for miljøet og gør samtidig 
affaldssortering håndgribeligt og meningsfuldt 
for publikum.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: AGF
• Grundlagt/oprettet: 1880 (A/S i 1978)
• Primært produkt i Rethink Business: 
Affaldssortering og genanvendelse af plastik
• Konsulent: Sofie Randel og 
Nadia Bjørnson-Langen fra Rethink Event

Klimatal: 
AGF vil med en udvidet affaldssortering i sig 
selv kunne løfte mere affald op i affalds-
hierarkiet, idet langt mere går fra 
forbrænding til genanvendelse. 
Med hen syn til det afgrænsede forretnings-
spor forventer AGF med den nye model at 
kunne sælge halstørklæder, som udleder
 79,71 % mindre CO2 end de nuværende. 
Dette betyder konkret en årlig reduktion på 
16,64 t. CO2 i kraft af den mindre CO2-
belastning, genanvendt plast har i forhold 
til at producere tørklæder af ny-produceret 
akryl.
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Verdensmål
Verdensmål 11: bæredygtige byer og 
lokalsamfund. 
Især delmål 11.3 og 11.6 opfyldes med den 
inkluderende tilgang, hvor fans, samarbejds-
partnere og sponsorer tager del i indsatserne 
- fx affaldssortering. AGF går foran og 
inspirerer dermed lokalsamfund såvel som 
øvrige fodboldklubber.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og 
produktion. 
AGF bidrager ind i delmål 12.2 og 12.5 ved at 
reducere affaldsmængderne og starte nye 
værdikædesamarbejder, sådan at AGFs 
materialer indgår i cirkulære kredsløb.

Læring
Projektet har været et godt afsæt for at 
afsøge nye CØ-muligheder og partnerskaber. 

Faktaboks om projektet: 

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond 
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af 
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

AGF har med god erfaring testet og indført 
affaldssortering på Ceres Park i sæsonen 
2019/20. I forlængelse af Rethink Business 
udvides med sortering indendørs (test ud-
skudt til september 2021 pga. Corona-
nedlukning), hvilket muliggør ambitionen 
om at opnå fuld affaldssortering i 2022. Det 
cirkulære plastikprojekt udgør en pilot, og i 
takt med, at flere fraktioner udsorteres, vil der 
være grobund for at skabe flere nye 
materialer af affaldet.

Og så er der skabt en god struktur og konkret 
løsning for en indendørs affaldssortering, som 
kan testes og indkøres i efteråret 2021. AGF 
har desuden fået skærpet sit blik på indkøbs-
mønstre og indfører nu, at 50 % af det solgte 
mechandise skal være certificerede produkter.

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/

