KLAR TIL THE
GREEN CHALLENGE!
SÅDAN KAN MAN ARBEJDE
MED ET GRØNNERE EUROPA
I KLASSEVÆRELSET

FREMTIDSPARATE LÆRERE? EN INVITATION
EU rækker ud til borgerne for sammen med dem at gøre Europa til et bæredygtigt
kontinent.
Du er som folkeskole- eller gymnasielærer i en unik position til at
• uddanne næste generation i problemer og -muligheder på miljøområdet og
• opmuntre unge til at foretage "grønne" handlinger i deres eget liv.
Er du klar til at påtage dig denne rolle, men ikke sikker på hvordan?
Denne værktøjskasse kan hjælpe!

BAGGRUNDEN FOR VÆRKTØJSKASSEN
Værktøjskassen er baseret på kampagnen "DING DONG - Klar til the green challenge”
– et EU-initiativ, der går i dialog med unge europæere om at skabe en bæredygtig
fremtid (oktober 2020- juni 2021).
Kampagnen er centreret om 5 vigtige bæredygtighedstemaer, som EU og dets borgere
skal forholde sig til i de kommende år.
Den etableres i samarbejde med 15 lokale influencere på de sociale medier, som
• har besøgt inspirerende grønne projekter iværksat af EU
• har taget “green challenges” op for at beskytte vores planet.
Influencernes oplevelser omtales på de sociale medier og DING DONGs hjemmeside.

DE 5 BÆREDYGTIGHEDSTEMAER
Boliger/
bygninger

Produktion/
forbrug

Flytning/
rejser

Naturbevarelse

Det vi spiser

BRUG “DING DONG"KAMPAGNEN SOM SPRINGBRÆT
Dette værktøjssæt hjælper lærerne med at:
• drøfte de 5 bæredygtighedstemaer med elever i alderen 12-19 år
• inspirere studerende via konkrete eksempler på lokale grønne projekter
• få ideer til green challenges, som eleverne kan påtage sig enten i eller uden for
skolen
• finde nyttige ressourcer om bæredygtighed og EU's indsats for yderligere
muligheder for læsning og undervisning.

VÆRKTØJSKASSEN INDEHOLDER
For hvert af de 5 temaer:
• Baggrundsoplysninger om

– det/de konkrete miljøproblem(er)
– EU-mål og tiltag til at tage hånd om dem

• Projekteksempler fra alle medlemslande for at vise, hvordan EU og lokale initiativer
i fællesskab kan opbygge en mere bæredygtig fremtid.
• Det bidrag, vi alle kan yde – diskussionsemner og “green challenges” til eleverne.
• Links til yderligere oplysninger om emnerne.

SÅDAN BRUGER DU VÆRKTØJSKASSEN
Vælg et eller flere af de 5 bæredygtighedstemaer, kampagnen omfatter.
Drøft temaet/temaerne ved hjælp af oplysningerne i denne præsentation.
Vælg grønne projekter fra listen i slutningen af denne præsentation for at vise dine
elever, at lokale miljøtiltag gør en forskel – og at EU støtter disse lokale
bæredygtighedstiltag.
• Diskuter projekterne med fokus på de miljøproblemer, de løser, og de grønne
løsninger, de tilbyder.
• Brainstorm med dine elever om borgeres og beslutningstageres øvrige muligheder
for at håndtere de pågældende miljøproblemer.
Opfordr eleverne til at organisere “green challenges" – aktiviteter, der gør deres skoler,
hjem og livsstil mere bæredygtige.

VÆRKTØJSKASSEN

GENERELLE OPLYSNINGER:
EU'S INDSATS FOR BÆREDYGTIGHED

LAD OS GØRE EUROPA GRØNT IGEN!
Europas vision for 2050
• Nul nettoudledning af drivhusgasser
• Minimering af vores affald
• Bevaring af vores økosystemer
For at gøre dette til virkelighed er vi nødt til at leve, forbruge og producere anderledes.
Ingen må efterlades på perronen

Hvor finder
jeg et nyt
job?

HVORDAN KOMMER VI DERHEN?
EU HJÆLPER REGIONER OG BYER MED AT BLIVE FORANDRINGSSKABENDE
Fra 2021-2027 vil EU støtte lokale "grønne" tiltag med mere end 100 mia. euro.
Eksempler på støttede projekter omfatter:
• solcelledrevne ladestationer til e-cykler
• økologiske fødevarer i skolekantiner
• bekæmpelse af havaffald
...flere projekteksempler kan findes i listen
i slutningen af denne præsentation.
EU støtter ikke længere lokale
aktiviteter, der forurener miljøet.

DE FEM
BÆREDYGTIGHEDSTEMAER
FORSLAG TIL KLASSEAKTIVITETER

TEMA 1 – BOLIG/BYGNINGER
HVAD ER PROBLEMET?
• Bygninger står for 40 % af det samlede energiforbrug og 36 % af al CO2-udledning.
• 75 % af bygningerne i EU er ikke energieffektive, men i øjeblikket renoveres mindre
end 1 % hvert år.
• Over 50 millioner husstande i EU oplever energifattigdom = manglende adgang til
energitjenester på grund af faktorer som lav indkomst, høje regninger og ineffektive
bygninger.

Kilder: Europa-Kommissionen, Den europæiske grønne pagt | EU's observatorium for energifattigdom

TEMA 1 – BOLIG/BYGNINGER
HVORDAN HÅNDTERER EU PROBLEMET?
EU har forpligtet sig til at reducere energiforbruget fra boliger betydeligt (som en del af
Den europæiske grønne pagt – planen om at gøre Europa til det første klimaneutrale
kontinent i verden inden 2050).
Den understøtter
• renovering af bygninger, så de bruger mindre energi, kræver lavere energiregninger
og forbedrer vores sundhed og trivsel
• opførelse af nye bygninger, der bruger meget lidt energi – eller producerer mere
energi, end de bruger (energineutrale eller "passive" bygninger).

Kilder: Europa-Kommissionen, den europæiske grønne pagt | EUs observatorium for energifattigdom

TEMA 1 – BOLIG/BYGNINGER
PROJEKTEKSEMPEL: 'SMART ENERGY'-ENERGIVOGTERE
HJÆLPER DERES SKOLER MED AT SPARE ENERGI

https://allears.net/2020/09/16/marvels-guardians-of-the-galaxy-will-make-broadcast-premiere-on-abc

Kilde: EU-Kommissionen/© Energy@School; en projektbeskrivelse kan findes her på kroatisk, tysk, ungarsk, italiensk,
polsk og slovensk. Se en liste med projekteksempler fra alle EU-lande i slutningen af denne præsentation.

TEMA 1 – BOLIG/BYGNINGER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 1: Gør din skole energieffektiv
Eleverne undersøger energieffektiviteten for skolens bygninger. Hvilke foranstaltninger
kan der træffes (på kort, mellemlang eller lang sigt) for at spare energi og reducere
udledningerne? De kortlægger i små grupper problemområder og undersøger mulige
løsninger. Eleverne præsenterer derefter deres resultater for skolelederne for at
tilskynde til forandring.

TEMA 1 – BOLIG/BYGNINGER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 2: Inspirere andre til at reducere deres energiforbrug
Eleverne brainstormer på, hvordan de kan reducere det daglige energiforbrug i
hjemmet og i skolen (f.eks. ved at skrue ned for radiatorer og slukke for apparater, der
ikke er i brug). Hver elev giver deres 10 bedste tips (f.eks. infografik, plakat, opslag på
sociale medier) til andre unge. Eleverne afprøver derefter deres tips sammen med
deres klassekammerater. Hvad er den mest effektive måde at overtale andre til at
foretage ændringer på?

TEMA 1 – BOLIG/BYGNINGER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 3: Find et passivhus i nærheden
Eleverne finder et passivhus/en passiv bygning i deres region eller land og lærer om
miljøvenligt design og byggeri. Hvordan blev det bygget? Hvilke materialer er der brugt?
Hvilke kriterier skal opfyldes? Eleverne interviewer en økoudvikler/ekspert (personligt
eller virtuelt), hvis det er muligt, med henblik på at lære mere om øko-byggeri.
Eleverne udarbejder en præsentation eller en model (virtuel eller fysisk) af en passiv
bygning for at forklare, hvordan et passivhus designes sammenlignet med en almindelig
bygning. Hvordan opføres nutidens bygninger, så de bliver mere energieffektive?
Hvilke fordele og ulemper (på kort, mellemlang og lang sigt) er der ved at bruge disse
teknikker? De diskuterer og deler deres resultater med deres klassekammerater.

TEMA 2 – PRODUKTION/FORBRUG
HVAD ER PROBLEMET?
• Industrien står for 20 % af EU's samlede udledning af drivhusgasser.
• Kun 12 % af de materialer, der anvendes i industrien i EU, kommer fra
genanvendelse.
• Kun 40 % af alt husholdningsaffald i EU genbruges eller genvindes.
• Plastaffald er et væsentligt problem, idet mindre end en tredjedel af det
genanvendes i Europa.
• Modebranchen producerer 10 % af den globale CO2-udledning, og det anslås, at
den bruger 1,5 billioner liter vand hvert år.

TEMA 2 – PRODUKTION/FORBRUG
HVORDAN HÅNDTERER EU PROBLEMET?
EU har forpligtet sig til at:
• hjælpe EU's industri med at gøre deres processer og produkter mere bæredygtige
• nedbringe forbruget af ressourcer
• tilskynde til nye forretningsmodeller baseret på leje af varer og tjenesteydelser
• sikre, at al emballage i EU kan genbruges eller genanvendes inden 2030.
Dette arbejde vil bidrage til at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent
i verden inden 2050 som en del af Den europæiske grønne pagt.

Kilder: Europa-Kommissionen, Den grønne pagt | Europa-Kommissionen, Affald | Europa-Parlamentet, Plastaffald |
Nature reviews, The environmental cost of fast fashion (Modens miljøomkostninger)

TEMA 2 – PRODUKTION/FORBRUG
EKSEMPEL PÅ PROJEKT:
L'OUVROIR – UPCYCLING FOR EN CIRKULÆR ØKONOMI

Kilde: L’Ouvroir; projektinformation kan findes her på fransk.
Se en liste med projekteksempler fra alle EU-lande i slutningen af denne præsentation.

TEMA 2 – PRODUKTION/FORBRUG
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 1: Afdæk de høje omkostninger ved tøjproduktion
Eleverne lærer om, hvordan produktion af tøj påvirker miljøet. Faktorer, der skal
overvejes: CO2-udledning, vandforbrug, råstoffer, emballage, transport.
Hvilke alternativer er der til at holde trit med skiftende modetrends?
Eleverne udfordres til at klæde sig bæredygtigt på til en særlig begivenhed
(f.eks. en skolekoncert, en sommerfest ved skoleårets afslutning) ved at låne tøj,
købe brugt tøj, upcycle, lave eller leje tøj til den store aften. De tager billeder af deres
'nye' outfits og blogger om bæredygtig påklædning for at inspirere andre.

TEMA 2 – PRODUKTION/FORBRUG
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 2: Boost den cirkulære økonomi i dit nærområde
Eleverne undersøger konceptet cirkulær økonomi, samt hvordan produkter kan
designes til genbrug og genanvendelse. De udarbejder et e-bibliotek eller et websted
over miljøvenlige virksomheder og services i deres område (f.eks. udlejning af tøj,
genbrugsbutikker, reparationscafeer osv.). Tilskynd dem til at dele denne liste på skolen
og på de sociale medier for at understøtte den lokale cirkulære økonomi!

TEMA 2 – PRODUKTION/FORBRUG
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 3: Upcycling af noget gammelt
Eleverne finder en gammel, ubrugt genstand eller beklædningsgenstand i hjemmet,
som de kan upcycle eller genbruge. Først undersøger de forskellige idéer og teknikker
(f.eks. YouTube-videoer), som de kan bruge, og udfordrer hinanden til at komme med
de mest kreative upcycling-idéer. Derefter arbejder de hver for sig eller i små grupper,
hvor de afprøver deres evner til at give genstanden et nyt liv. Eleverne tager 'før' og
'efter-'billeder eller optager videoer for at vise forandringen.

TEMA 3 – NATURBEVARELSE
HVAD ER PROBLEMET?
• Halvdelen af verdens bruttonationalprodukt (BNP), 40 billioner euro, er afhængigt
af naturen.
• Kun 23 % af jordens dyrearter og 16 % af deres levesteder er i øjeblikket i god tilstand.
• 1 million arter er i risiko for at uddø.
• Europas almindelige fuglebestande er faldet med 12 % siden 1990.
• Byområder er mere end fordoblet siden 1992.

TEMA 3 – NATURBEVARELSE
HVORDAN HÅNDTERER EU PROBLEMET?
EU har forpligtet sig til inden 2030 at beskytte og genoprette beskadigede økosystemer
med det formål bl.a. at:
• etablere beskyttede områder for mindst 30 % af landområder og 30 % af havene
(Natura 2000-netværket)
• genoprette mindst 25.000 km floder
• plante 3 milliarder træer.
Dette arbejde vil bidrage til at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent
i verden inden 2050 som en del af Den europæiske grønne pagt.

Kilder: Europa-Kommissionen, Strategi for biodiversitet | Det Europæiske Miljøagentur |
De Forenede Nationer, Verdensmålene for bæredygtig udvikling

TEMA 3 – NATURBEVARELSE
EKSEMPEL PÅ PROJEKT: EU OG LOKALE TEAMS TAGER
KAMPEN OP MOD HAVAFFALD

Lad os stoppe tendensen!
Kilde: Interreg Balkan-Mediterranean Meltemi; projektinformation findes her på engelsk.
Se en liste med projekteksempler fra alle EU-lande i slutningen af denne præsentation

TEMA 3 – NATURBEVARELSE
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 1: Oprydning i et lokalt grønt område
Eleverne arrangerer en "Trash Walk" i et grønt område, hvor de kan samle affald,
samtidig med at de overholder alle lokale COVID-19-restriktioner. Bed dem om at holde
øje med de indsamlede affaldstyper og undersøge, hvor lang tid det vil tage for disse
genstande at blive nedbrudt. Ved hjælp af disse oplysninger skal eleverne udvikle en
oplysnings- og mediekampagne for at overtale folk til at ændre deres adfærd.

TEMA 3 – NATURBEVARELSE
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 2: Gør skolegården grønnere
Eleverne undersøger, hvordan de kan fremme biodiversiteten og gøre skolens
udearealer grønnere. Er der et grønt område, der kan omdannes til en vildtvoksende
have? Kan der anvendes enkle foranstaltninger til at fremme dyrelivet (f.eks.
insekthuse, fuglehuse og foderhække, flagermuskasser)? Eleverne udarbejder og
præsenterer på baggrund af deres idéer en genopbygningsplan til skolelederne og
etablerer derefter en taskforce af elever og medarbejdere, som får til opgave at
realisere planen.

TEMA 3 – NATURBEVARELSE
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 3: Bliv økoturist
Hvor er dit nærmeste beskyttede Natura 2000-område? Eleverne undersøger Naturanetværket og dets mål. Hvordan arbejder jeres nærmeste beskyttede område med at
beskytte den lokale biodiversitet? Hvor mange mennesker besøger området hvert år?
Hvordan adskiller økoturisme sig fra konventionel turisme?
Eleverne skriver hver især en guide til at blive økoturist. De deler deres vejledninger
online og arrangerer et besøg (fysisk eller virtuelt) i Natura 2000-området for at
omsætte deres retningslinjer til praksis.

TEMA 4 – FLYTNING/REJSER
HVAD ER PROBLEMET?
• Transport står for en fjerdedel af hele Europas udledning af drivhusgasser (GHG), og
denne andel vokser fortsat.
• Vejtransport (biler, busser, godstransport) står for over 70 % af al
transportudledning.
• Transportudledning er også hovedårsagen til luftforurening i byerne.

TEMA 4 – FLYTNING/REJSER
HVORDAN HÅNDTERER EU PROBLEMET?
• Ved at benytte mere bæredygtige transportformer (f.eks. tog, sporvogn, cykel, elbil)
reduceres udledningen, og luftkvaliteten forbedres.
• EU har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser inden for transport
med 90 % inden 2050 (som en del af Den europæiske grønne pagt – planen om at
gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i verden inden 2050).

Kilde: Europa-Kommissionen, Den europæiske grønne pagt

TEMA 4 – FLYTNING/REJSER
PROJEKTEKSEMPLER:
NYE CYKELSTIER OG EN OPGRADERET TOGSTATION I TJEKKIET

Kilde: EU-kommissionen/© Det tjekkiske regionaludviklingsministerium; projektinformation kan findes her (cykelstier) og her (togstation) på
tjekkisk og engelsk . Se en liste med projekteksempler fra alle EU-lande i slutningen af denne præsentation

TEMA 4 – FLYTNING/REJSER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 1: Reducer dine bilture
Kan eleverne begrænse ugentlige bilture ved at gå, tage offentlig transport, dele biler,
cykle, køre på el-løbehjul osv.? Eleverne vlogger om deres grønne transportformer,
vurderer de forskellige former for bæredygtig transport og deler deres oplevelser på de
sociale medier ved hjælp af kampagnens hashtag.

TEMA 4 – FLYTNING/REJSER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 2: Reducer dit CO2-aftryk
Eleverne beregner først deres og/eller deres families CO2-aftryk ved hjælp af en
onlineberegner (f.eks. www.carbonfootprint.com/calculator.aspx) og sammenholder
resultatet med deres klassekammeraters. Derefter fastsætter den enkelte elev et mål
og en tidsperiode til reduktion af sit CO2-aftryk. Eleverne registrerer deres fremskridt
(de fører f.eks. en videodagbog) og deler dem med klassen ved afslutningen af
udfordringen.

TEMA 4 – FLYTNING/REJSER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 3: Oplev verden på en bæredygtig måde
Eleverne planlægger en fremtidig rejse eller en fantasirejse ved hjælp af bæredygtige
transportformer.
• Eleverne undersøger destinationer i deres region, der dækker et bestemt
interesseområde (f.eks. kultur, sport, gastronomi, naturens skønhed) og planlægger
en rejse, der er afhængig af bæredygtige transportformer.
• Hvis eleverne fik et togpas til Europa, hvor ville de så rejse hen, og hvorfor? Hvad er
den længst mulige afstand, man kan tilbagelægge med bæredygtige
transportformer? Hvis rejse har det laveste CO2-aftryk?
Eleverne præsenterer deres bæredygtige rejser for klassen (f.eks. kort, CO2-tal,
blogindlæg, artikler) og stemmer på vinderne.

TEMA 5 – DET VI SPISER
HVAD ER PROBLEMET?
• Landbrug tegner sig for 10 % af EU's udledning af drivhusgasser (f.eks. forårsaget af
husdyrbrug, landbrugsjord, gødningsbrug).
• Jord er et tyndt lag af en skrøbelig og ikke-vedvarende ressource, som 95 % af al
fødevareproduktion er afhængig af – og den nedbrydes hurtigt.
• Omkring 88 millioner tons madaffald, som koster ca. 143 milliarder euro, genereres
hvert år i EU.
• 1 ud af 5 dødsfald i EU i 2017 var forbundet med usund kost.

TEMA 5 – DET VI SPISER
HVORDAN HÅNDTERER EU PROBLEMET?
EU har forpligtet sig til at nå flere mål inden 2030, herunder at:
• reducere brugen af gødning med mindst 20 %
• reducere brugen af skadelige pesticider, som forurener jord, vand og luft med 50 %
• sikre, at 25 % af den samlede landbrugsjord anvendes til økologisk landbrug
• reducere madspild med 50 %.
Disse mål vil bidrage til at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i verden
inden 2050 som en del af Den europæiske grønne pagt.

Kilder: Europa-Kommissionen, Den grønne pagt | Det Europæiske Miljøagentur | Europa-Kommissionen, Fødevareaffald

TEMA 5 – DET VI SPISER
PROJEKTEKSEMPEL: BYLANDBRUG PRODUCERER
BÆREDYGTIGE FØDEVARER I BRUXELLES

Kilde: BoerenBruxselPaysans; projektinformation er tilgængelig her på fransk og hollandsk.
Se en liste med projekteksempler fra alle EU-lande i slutningen af denne præsentation.

TEMA 5 – DET VI SPISER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 1: Lav mad sammen på en bæredygtig måde
Eleverne laver mad ved hjælp af årstidens lokale og bæredygtigt dyrkede råvarer.
Inviter en lokal kok til at lave mad – enten fysisk eller virtuelt. Brug om muligt også
lokale produkter, der har fået EU's fødevarekvalitetsmærker. Eleverne laver en ekogebog med opskrifterne på de færdige retter, som de kan dele med venner og
familie.

TEMA 5 – DET VI SPISER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 2: Skift til miljøvenlige frokoster
Eleverne undersøger, hvor klimavenlig deres frokost er. De registrerer, hvad de spiser til
frokost i løbet af en uge, og hvor meget affald det genererer. I den følgende uge skal de
spise 'grønt' – og kun indtage kun lokale/vegetariske fødevarer uden affald og uden
plastikemballage eller bestik. Eleverne drøfter deres erfaringer med
klassekammeraterne. Derefter arbejder de sammen om at udtænke en humoristisk
mediekampagne for at overtale resten af skolen til at droppe deres CO2-tunge
sandwiches og fastfoodfrokoster, der er pakket ind i plastik.

TEMA 5 – DET VI SPISER
HVORDAN KAN ELEVERNE ARBEJDE MED PROBLEMET?
Udfordring 3: Tæl miljøomkostningerne
Eleverne besøger et grønttorv eller en gårdbutik for at få mere at vide om fordelene
ved at spise lokalt producerede fødevarer i forhold til fødevarer, der er blevet
transporteret hundredvis eller tusindvis af kilometer til vores supermarkeders hylder.
Alternativt undersøger de miljøpåvirkningen ved at købe lokalt dyrkede produkter
(f.eks. æbler, jordbær) sammenlignet med det samme produkt, som importeres fra et
land langt væk.
Hvilke andre faktorer er vigtige, når vi beregner CO2-aftrykket for den mad, vi spiser?
Hvad med fødevarer, der har sammenhæng med skovrydning, tab af biodiversitet eller
udnyttelse af lokalsamfund i andre lande?
Eleverne producerer et FAQ-ark (ofte stillede spørgsmål) eller en webside for at hjælpe
forbrugerne med at træffe informerede valg, når de handler. De afprøver deres FAQ på
venner og familie. Får det dem til at ændre vaner?

NYTTIGE RESSOURCER
Den europæiske grønne pagt
Det Europæiske Miljøagentur
Unge og klima
Samhørighedspolitiske projekter i dit land og din region
Flere fakta om EU-samhørighedsfinansiering
Grønne ressourcer til lærere

LISTE OVER PROJEKTEKSEMPLER
Land

Tema

Østrig

Projektnavn

Kort beskrivelse

Yderligere
oplysninger på:

Det vi spiser Østrigske og tyske
virksomheder
udvikler
plantebaserede
fødevarer

Hvis man spiser for meget kød, bidrager det til klimaforandringer og flere
sundhedsproblemer. Derfor udvikler iværksættere og forskere i dette projekt
naturlige og plantebaserede alternativer til kød.

DE
EN

Belgien

Produktion/
forbrug

Bæredygtig handel
for mennesker med
handicap

Dette projekt støtter grønne jobs til mennesker med handicap, f.eks. inden for
reparation og genanvendelse.

FR, NL
EN

Bulgarien

Flytning/
rejser

Fodgængervenlige
byer har renere og
sikrere byrum

Projektet hjælper 10 byer i Donauområdet med at reducere udledning, støj og
BG
trafikpropper ved at forbedre forholdene for fodgængere. Fodgængervenlige byer er CZ, DE, EN, HR,
mere levedygtige, sikrere og sundere at bo i.
HU, RO, SI, SK

Kroatien

Bygninger/
boliger

Energibesparende
renovering af en
folkeskole

Efter en gennemgribende renovering bruger Nikola Tesla-skolen i Rijeka nu halvt så
meget energi på opvarmning som tidligere.

HR
EN

Cypern

Naturbevarelse

Sådan holder du
havene rene

De lokale embedsmænd, skoler og lokalsamfund i Grækenland, Cypern, Albanien og
Bulgarien gik sammen i kampen mod havforurening. De indsamlede affald på
stranden og diskuterede strategier til reduktion af affald på lokalt plan.

EL
EN

LISTE OVER PROJEKTEKSEMPLER
Land

Tema

Projektnavn

Kort beskrivelse

Yderligere
oplysninger på:

Tjekkiet

Flytning/
rejser

Ny cykelsti i det
nordvestlige Tjekkiet

For at sikre, at borgerne trygt kan cykle til arbejde og skole, har lokalsamfundene i
den nordvestlige del af Tjekkiet bygget en cykelsti langs en travl motorvej.

CZ
EN

Danmark

Bygninger/
boliger

Dansk ø giver miljøet På Samsø Energiakademi kan de besøgende lære om potentialet i vedvarende
fornyet energi
energi. Akademiet ligger på Samsø og producerer det meste af den energi, der skal
bruges, på basis af lokale, vedvarende energikilder.

DA
EN, DE, FR

Estland

Flytning/
rejser

Cykeldeling i Tartu

Tartu har fået en ny deleordning for cykler, der gør det nemmere for beboerne at
komme rundt i byen – uden bil og uden udledning. Det er det største
cykeldelingsnetværk i Østersøområdet.

EE
EN

Finland

Naturbevarelse

Håndtering af
plastaffald i
Østersøen

For at begrænse havforurening er vi nødt til at vide, hvor affaldet kommer fra. Derfor FI
har projektpartnere fra Finland, Sverige og Letland undersøgt, hvordan plastaffald
EE, EN, SE, LV
finder vej fra byområder til Østersøen.

LISTE OVER PROJEKTEKSEMPLER
Land

Tema

Projektnavn

Frankrig

Det vi spiser Frankrig og
Storbritannien tager
Cool Food Challenge
op

Tyskland

Produktion/
forbrug

Kort beskrivelse

Yderligere
oplysninger på:

Projektet udviklede en app, der giver brugerne mulighed for at registrere den
indvirkning, deres måltider har på miljøet – og tilskynder dem til at træffe mere
bæredygtige fødevarevalg.

FI
EN

Gør affaldsområdet til Projektet forvandlede en gammel godsterminal og jernbanegård i Leipzig til
DE
et levende offentligt beboelsesområder for borgerne. Det giver nu muligheder for lokale virksomheder og EN
initiativer samt et godt miljø til udendørsaktiviteter.
rum

Grækenland Bygninger/
boliger

Grækenland og
Nordmakedonien slår
sig sammen for at
spare energi

Ungarn

Støtte til grønne
Projektet hjalp med at genoplive forladte områder og øge antallet af besøgende i
HU
områder i byområder byens grønne områder i samarbejde med lokale aktivitetsgrupper, beboere og lokale CZ, DE, EN, HR,
myndigheder.
IT, PL, SI

Naturbevarelse

Et projekt på tværs af grænserne samlede lokale myndigheder, virksomheder og
skoler fra Grækenland og Republikken Nordmakedonien med det formål at forbedre
energieffektiviteten i offentlige bygninger. Projektet øger også bevidstheden om
energiforbrug og miljøbeskyttelse hos lokale borgere og organisationer.

EL
EN

LISTE OVER PROJEKTEKSEMPLER
Land

Tema

Projektnavn

Kort beskrivelse

Yderligere
oplysninger på:

Irland

Produktion/
forbrug

Gør udtjente
fiskeredskaber til
forretningsmuligheder

Dette projekt gør miljøet renere, samtidig med at det hjælper lokale små og
EN
mellemstore virksomheder med at forvandle affald til nye muligheder. Partnere fra
Irland, Storbritannien og Norge undersøgte sammen, hvordan tøj og byggematerialer
kan udvikles på basis af kasserede fiskeredskaber og derefter markedsføres med
støtte fra miljømærker.

Italien

Det vi spiser Bæredygtige
skolekantiner

BioCanteens Transfer Network bruger tilberedningen af skolemad af lokalt dyrkede
økologiske fødevarer til at beskytte miljøet og menneskers helbred.

Letland

Naturbevarelse

Estland og Letland
forener deres kræfter
og skaber et mere
sikkert havmiljø

Formålet med dette projekt er at beskytte havmiljøet gennem bedre koordinering af LV
lettiske og estiske redningstjenester og forbedret udstyr og infrastruktur. På den
EE
måde kan de to lande reagere hurtigt på oliespild eller andre trusler og dermed
EN
minimere påvirkningen af havdyr og økosystemer.

Litauen

Produktion/
forbrug

Cannamella: Fra
passion til
passioneret
forretning

Med EU-støtte startede en ung litauisk iværksætter Cannamella, som er naturlige og LT
EN
økologisk ansvarlige håndlavede karameller.

IT
BG, EL, EN, FR,
PT, RO

LISTE OVER PROJEKTEKSEMPLER
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Projektnavn
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Yderligere
oplysninger på:

Luxembourg Bygninger/
boliger

Et nyt liv til affald fra Har du nogensinde spekuleret over, hvad der sker med alt affaldet, når en bygning
byggeri og nedrivning opføres eller nedrives? Det er et vigtigt miljøspørgsmål, eftersom beton har et stort
CO2-aftryk. Projektet undersøger derfor, hvordan bygge- og nedrivningsaffald kan
genanvendes.

DE
FR
EN

Malta

Produktion/
forbrug

Ny infrastruktur til
Projektet byggede et nyt spildevandsanlæg og tilsluttede det til det eksisterende
spildevandsbehandlin spildevandssystem. Anlægget kan behandle 500.000 menneskers spildevand og
g på Malta
forhindrer udledning af skadelige stoffer til miljøet.

MT
EN

Holland

Flytning/
rejser

En banebrydende
Tidligere studerende på Eindhoven Universitet har udviklet en solcelledrevet bil, som NL
solcellebil fremstillet i tiltrækker sig verdensomspændende interesse. Deres forskning baner vejen for
EN
Holland
mindre forurenende transport.

Polen

Det vi spiser At få bugt med
madspildet

Projektet er med til at omfordele overskydende fødevarer og øger
opmærksomheden på, hvordan madspild undgås. Som en del af Food Waste
Hackathon-serien inviterer projektpartnerne app-designere og IT-entusiaster til at
udvikle nye idéer, der hjælper folk med at begrænse deres madspild.

PL
CZ, DE, EN, IT

LISTE OVER PROJEKTEKSEMPLER
Land
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Projektnavn
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Portugal

Naturbevarelse

Beskyttelse af livet i Marinebiologer, naturplejere og redningstjenester er gået sammen om at beskytte
havet i Ria de Aveiro- havmiljøet i Ria de Aveiro-lagunen. De redder dyr efter f.eks. oliespild.
lagunen

Rumænien

Det vi spiser Bylandbrug fremmer
social inklusion

Projektet anvender bylandbrug til at engagere borgerne i bæredygtig lokal udvikling. RO
Personer med risiko for eksklusion – f.eks. fattige, arbejdsløse, hjemløse, romaer,
BG, CZ, DE, EN,
ældre, kvinder og unge – skal styrkes, så de bliver i stand til at deltage i lokale
HU, SK, SI
beslutninger og gøre deres samfund til et bedre sted at bo.

Slovakiet

Det vi spiser At give biavl sin status
tilbage som en
central del af livet på
landet

Bier er vigtige for biodiversiteten og landbrugsproduktionen, men antallet af bier er SK
faldende. Formålet med disse projekter er at vende tendensen gennem opførelsen af EN, FR, HU
modelbistader, et biavlermuseum, uddannelsesfaciliteter og forarbejdningsanlæg til
produkter fra bierne.

Slovenien

Bygninger/
boliger

Energivogtere på
Dette projekt uddannede eleverne til at blive 'smart energy'-energivogtere, som
'Smart Energy'-skolen hjælper med at spare energi på deres skoler.

Yderligere
oplysninger på:
PT
EN

SI
DE, EN, HR, IT,
HU, PL

LISTE OVER PROJEKTEKSEMPLER
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Projektnavn
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Yderligere
oplysninger på:

Spanien

Flytning/
rejser

Energibesparelser på Projektet gjorde tog- og busstationer mere miljøvenlige, for eksempel via
tog- og busstationer solcellepaneler og mindre energiforbrugende lys. De penge, som
trafikvirksomhederne sparede på grund af lavere energiregninger, blev brugt til at
gøre stationerne mere komfortable for passagererne.

Sverige

Naturbevarelse

Øgning af antallet af Projektet øger indsatsen for at redde den truede polarræv i Skandinavien. For at
SE
polarræve i det
dette kan lykkes, er der oprettet et tværnationalt netværk af offentlige myndigheder EN, FI
nordlige Skandinavien og forskningsinstitutter fra Norge, Sverige og Finland.

ES
EN

