
Forlystelsesparken i Aarhus’ skovkant har 
med afsæt i et ønske om at tiltrække flere 
virksomhedskunder sat fokus på at opnå 
grønne certificeringer af parkens møde- og 
eventfaciliteter.
Økologi, affaldssortering og mindre kød er 
blandt tiltagene, der skal bane vejen for 
at opnå klimamærkningerne – foruden at 
bidrage til en stærk, bæredygtig profil.

Forretningsmodel
Tivoli Friheden ser en bæredygtig, grøn 
udvikling af virksomheden som en nødvendig 
og ønskværdig omstilling at arbejde med for 
at kunne imødekomme morgendagens 
forbruger. Det gælder også i forhold til 
parkens virksomhedsrettede aktiviteter.   

Hovedaktiviteterne i forretningsmodellen er 
at ‘klargøre’ Hermans og Restaurant 
Terrassen til at leve op til kriterierne for at 
opnå Det Økologiske Spisemærke og Green 
Key. Certificeringerne er blåstemplingen, der 
skal gøre Hermans og Restaurant Terrassen til 
et naturligt valg som venue for den bæredyg-
tighedsbevidste virksomhed og for den 

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Tivoli Friheden 
• Grundlagt/oprettet: 1904
• Primært produkt i Rethink Business: 
Certificering af Tivoli Frihedens møde- 
og konferenceafdeling
• Konsulent: Sofie Randel og 
Nadia Bjørnson-Langen fra Rethink Event

Klimatal: 
Ved at reducere kødserveringen med 15 % 
sparer Hermans 1,9 ton kød årligt, svarende 
til 52,54 t CO2. Med omlægning til indkøb af 
grøn strøm i Tivoli Friheden vil CO2-
udledningen for hele Friheden give en 
CO2-reduktion på 344,63 ton - særskilt for 
Hermans og Restaurant Terrassens del 
betyder det en årlig reduktion på 64,69 CO2.
På sigt vil en udvidet affaldssortering i Tivoli 
Friheden resultere i en højere genanvend-
elsesprocent, ligesom målsætningen om 
at udfase engangsemballage bidrager til at 
minimere affaldsmængderne.

Tivoli Friheden styrker erhvervs-
turismen med grønne certificeringer
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https://friheden.dk/
https://rethinkevent.dk/


Verdensmål
Verdensmål 11: bæredygtige byer og 
lokalsamfund. Delmål 11.3 og 11.6 opfyldes 
med en inkluderende tilgang, hvor virk-
somheder og gæster tager del i indsatserne 
ved at vælge et certificeret venue, som 
bidrager til at mindske den negative miljø-
belastning og skabe en bæredygtig by-
udvikling. Tivoli Friheden vil med en grønnere 
profil bidrage til Aarhus som en attraktiv og 
bæredygtig by for turisme og erhvervsturisme.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og 
produktion. Tivoli Friheden bidrager ind i 
delmål 12.2 og 12.5 ved at øge affalds-
sorteringen, minimere madspild, genbruge 
ølglas til Fed fredag - og på sigt udfase 
engangsemballage.

Verdensmål 13: Klimaindsats. Tivoli Friheden 
stræber mod at bidrage til verdensmålet i 
kraft af indsatser, der reducerer klima-
belastningen. Herunder vil reduceret kød-
forbrug til spisearrangementer og indførelse 
af fornybar strøm reducere CO2-aftrykket. 

offentlige organisation, som stiller krav om 
dokumenteret bæredygtighed. Det er et 
spørgsmål om at vinde ordrer og udbud. 
Samtidig er arbejdet med certificeringerne et 
afsæt og en god ramme omkring den bære-
dygtighedsrejse, som Tivoli Friheden er i fuld 
gang med, og som bidrager positivt til flere af 
verdensmålene.
De konkrete indsatser handler i første 
omgang om: mindre kød på menuen, større 
andel økologi, procedurer for at minimere 
madspild, indkøb af grøn strøm, øget 
affaldssortering og indkøb af miljømærkede 
rengøringsprodukter. 

Herudover er det i roadmappet planlagt at 
erstatte engangsservice med vaskbart service 
– med ambitionen om at blive den første 
danske forlystelsespark helt uden 
engangsservice.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel. De sundere 
indkøb og tilbud til gæsterne, der indføres 
for at opnå certificeringerne Green Key og Det 
Økologiske Spisemærke, understøtter dette 
verdensmål. 



Læring
Tivoli Friheden har fået indsigt i, hvor 
udfordrende det kan være at indsamle data, 
men at outputtet i form af et overblik over 
materialeforbrug og CO2-aftryk er et 
værdifuldt redskab til at prioritere kommende 
indsatser.
Virksomheden har gennem projektet skærpet 

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.

sit blik for, hvordan grønne tiltag kan og skal 
forankres i et forretningsmæssigt perspektiv.
 
Tivoli Friheden har desuden oprettet et bære-
dygtighedsudvalg og oplevet værdien af at 
diskutere, udvikle og implementere grønne 
løsninger på tværs af organisationens 
afdelinger. 

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

