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Ung iværksætter fra Frederikshavn stryger 

til tops på messe i København! 

 
Ung Frederikshavner med egen virksomhed opnåede flo t anden plads i Business 
Camp Model, som blev afholdt af Danfoss Innovation Lab på messen ”Iværk og 
Vækst” i København. Idéen, der frembragte den flott e placering, var emballage, der 
kan indgå i økosystemet og dermed være nedbrydelig.     
  
Iværksætter Jakob Lundal er med sine kun 20 år en af Frederikshavns helt unge 
iværksætterspirer. Hans virksomhed hedder Lundal Yacht Service (www.lundal.dk), som 
beskæftiger sig med daglig drift og vedligeholdelse af lystbåde i Frederikshavn. Jakob er 
meget aktiv i iværksættermiljøet i Frederikshavn, hvor han blandt andet deltager i 
iværksætternetværket, som Frederikshavn Erhvervsråd facilitere. Herudover er Jakob 
konstant opsøgende overfor nye muligheder og netværk, hvor han kan få ny inspiration i 
forhold til at drive og udvikle sin virksomhed. Derfor deltog han også i messen for 
iværksættere ”Iværk og Vækst”, som blev afholdt den 10. – 11. september i Forum i 
København. 

Blev nummer 2 i Business Camp Model! 

Jakob havde indsendt en ansøgning til ”Danfoss Innovation Labs” inden, han tog af sted til 
messen ”Iværk og Vækst” i håbet om at være blandt en af de 50 heldige iværksættere, 
som blev udtaget til at deltage i workshoppen, Business Camp model, som Danfoss 
Innovation Lab afholdt på messen. Det lykkedes Jakob at komme blandt de 50 udvalgte 
iværksættere, som efterfølgende blev delt op i hold, hvor deres opgave var at skabe en 
rentabel, bæredygtig og energieffektiv idé, der bidrager til at nedbringe forurening samt 
sikre fødevarer - og energiressourcerne i verden.  
 
Jakob og hans gruppe besluttede sig for at løse udfordringen med emballage. Deres 
forslag var at fremstille emballage, som kan indgå i økosystemet og dermed være 
nedbrydelig. Emballagen skal eksempelvis kunne nedbrydes og benyttes til at fodre dyr og 
gødning på marker.  
 
Idéen blev fremlagt for et dommerpanel, som var sammensat af fremtrædende 
erhvervsfolk blandt andet serieiværksætteren Martin Thorborg, Vice President Danfoss 
Ventures Stig Poulsen og smykkedesigner Julie Sandlau. Dommerpanelet var meget 
begejstret for ideen, og Jakob og hans gruppe opnåede derfor en flot anden plads. 
Frederikshavn Erhvervsråd ønsker Jakob Lundal tillykke med den flotte anden plads, og 
ønsker dig god vind i sejlene fremover med din virksomhed, Lundal. 
 
 


