
Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle

per 16. december 2013

Projekttitel/Projektholder Postnr. Grønt tema  Tilskud (kr.)
1 Folkemøde om Skifergas

Bjørn Tving Stauning, Frederikssund
Klimaforening

3600 At oplyse om skifergas og 
udvindingen heraf i Nordsjælland

            44.500 

2 Vi deles om jorden

Hans Jeppe Andersen

6731 Med inspiration i konceptet 
'landshare' vil ansøger stille jord, 
vand og viden til rådighed til en 
økologisk fælleshave i 
Sydvestjylland, hvor interesserede 
kan dyrke og spise egne grøntsager 
og urter.

            85.000 

3 Stop Madspild - en 
undervisningskampagne

Stop Spild Af Mad

1415 Stop Madspild er et 
undervisningsforløb, der sigter mod
at få elever i folkeskolens ældste 
klasser til at arbejde journalistisk og
projektorienteret med emnet 
madspild. Eleverne skal dermed 
gøres i stand til at formidle 
kampagnens budskaber gennem fx 
lokalaviser, blogs m.m.

          442.000 

4 Sammen Mod Madspild (tidligere 
Bespis 5.000 København)

Comminiqué

1306 Event med fokus på madspild under
titlen ’Sammen mod madspild’, 
hvor ideen er, at 5000 danskere skal
bespises med fødevarer, der ellers 
er kasseret hos detailhandlen.

          300.000 

5 Næring til Læring

Resen Skole

7800 Skolehaver som kan indgå i en mere
praksisorienteret undervisning af 
børn i specialklasserne

            40.000 

6 Hold Stranden Ren- Dag

Hold Danmark Rent

3400 Mobilisere frivillige til en national, 
fælles strandrengøring. Det vil 
betyde mindre nyt affald (da vi 
smider mindre affald, hvis der er 
rent i forvejen), mere attraktive 
strande og mere viden om affaldets 
kilder. Konceptet eksisterer allerede
i flere af vores nabolande. 

          463.000 



7 Bund til Mund

Bund til Mund

2000 At skabe interesse for bæredygtig 
turisme og forbrug og udleve denne
interesse i form af åbne camps, der 
også inddrager 
de lokale. Via fiskeri og indsamling 
af vand- og strandplanter og 
måltider af produkterne 
introduceres en mere bæredygtig 
livsførelse.

            44.000 

8 Bastard Festival - En 
bæredygtighedsfestival i Helsingør

Foreningen Bastard Festival

1727 At udbrede og begejstre til bedre 
udnyttelse af ressourcer ved at 
nytænkte
eksisterende ressourcer i vores 
omgivelser og give dem større 
og/eller ny
værdi på en tilgængelig og 
inspirerende måde. 

          182.500 

9 Tænk globalt hand'l lokalt og 
socialt

Benny Rasmussen

4780 Affaldsminimering i mange 
aspekter- fra mindre henkastet 
affald til måder at lære borgerne at 
reparere og genbruge i foreningens 
egne værksteder. Det oplysende 
kombineres med det nyttige- 
konkret genbrug.

            99.500 

10 Work New Ways

Maja Baungaard Jensen

2700 Etablere en portal for professionelle
brugere, der gerne vil handle 
bæredygtigt trods begrænset tid og 
stramt budget. Der lægges op til en 
interaktiv model, hvor udbud og 
efterspørgsel søges matchet.

          151.477 

11 Hedens Blå Guld: Dansk originale 
blåbær - "smag på og se på 
besøgsgarden"

Peter Fuglsbjerg

7480 Fremme forståelsen for bevarelse af
det naturlige hedelandskab og 
udnyttelsen af dette på en 
bæredygtig måde ved beplantning 
med oprindelige planter og 
traditionel dyrkning. En besøgsgård 
beplanter et område med 
oprindelige blåbærsorter. 

            78.000 

12 Mejeriets fælleshave

Else Jespersen

5462 Engagere flere i lokalområdet i 
dyrkning og forbrug af økologiske 
grøntsager. Dette skal ske ved at 
udvide aktiviteten i den 
eksisterende forening markant - 
både dyrkningsmæssigt og ved at få
flere nye medlemmer og 
abonnenter af grøntsags kasser

            67.011 



13 Gro i byen

Nina Renee Larsen

2200 At få flere til at dyrke egne 
økologiske produkter. Den fysiske 
løsning er en grokasse; denne er 
forbundet med 
opmærksomhedsskabelse, bl.a. 
events med uddeling af gratis 
økologiske frø og gør det selv-
løsninger.

            35.000 

14 Bikeit! Cykling for social 
forandring

Cykling for social forandring

2100 At udvikle cykelkulturen i 
lokalområdet Sjælør i København. 
Dette skal ske ved at etablere 
systematiske cykelworkshops og 
andre mere permanente aktiviteter 
i lokalområdet, som kan fastholde 
interessen for at benytte cyklen. 

            10.000 

15 Stouby - det grønne sogn, hvor vi 
selv rydder op

Stouby og Omegns Lokalråd

7140 Renhold af veje ved at stille udstyr 
til rådighed, så borgere kan 
indsamle henkastet affald.

            54.700 

16 ByOasen

ByOasen - Miljøpunkt Nørrebro

2200 At udvikle ByOasens økologiske 
bybondegård og demonstrere samt 
formidle biodiversitet.

          288.000 

17 Greening the City

Jørgen Dahl Madsen

2100 Flere delprojekter: 1. Genplantning 
af gamle træer, som skulle være 
fældet i f.b.m. anlægsarbejder, 2. 
Plantning af 10.000 energipil på 
tomme grunde og 3. 
Inspirationsprojekter om farmers 
market, genbrug og urban 
gardering. 

          133.500 

18 Forbrug-Genbrug-Reparation

Klima- og Miljøstudiegruppen i 
Gribskov

3200 Afholdelse af temadag med henblik 
på mobilisering og koordinering i 
lokalsamfundet. Der skal skabes 
netværk mellem borgere 
erhvervsliv, som skal understøtte 
hinanden i at fremme en ændret og
bæredygtig adfærd.

            53.500 

19  Smart Miljøstation 

AB Pegasus

2.200 Optimering af affaldssortering ved 
etablering af en 'smart miljøstation'
vha. underjordiske affaldsbeholdere
til beboelsesejendom. Endvidere 
information og dialog med beboere 
samt et lokalt byttemarked. 

          185.000 



20 Future Force

Terra Nova

2400 En teaterforestilling med fokus på 
bæredygtighed målrettet børn i 
alderen 8-16 år. Forestillingen skal 
anspore unge til at sprede 
bæredygtig adfærd hos venner og 
familie.

          492.350 

21 Tøjbiblioteket

Frivillignet

1300 Etablere et tøjbibliotek, hvor 
medlemmer mod et lille 
abonnement får adgang til at låne 
tøj af høj kvalitet og produceret 
under ordentlige forhold.

          492.276 

22 Det spiselige kvarter

Ea Højer

2400 At stimulere 
”forgrønningsaktiviteter” blandt 
beboere som led i en boligsocial 
aktivitet. I ansøgningen er der afsat 
betydelige midler til medarbejdere i
den allerede støttede boligsociale 
indsats; men også midler til 
beboernes aktivitet.

            90.000 

23 Uddannelse af Miljøambassadører
i Korsløkken, 5220 Odense C

Fyns Almennyttige Boligselskab

5200 Bæredygtigt forbrug i en stor 
boligforening. Fokus er på energi- 
og indeklima; men der er også 
aktiviteter vedr. reduktion af 
vandforbrug, affaldsforebyggelse og
anvendelse af mindre 
miljøbelastende kemikalier etc.

          150.000 

24 Oplysningskampagne om klima- 
og naturskånsomt fiskeri

Landsforeningen Levende Hav

8585 Fremme bæredygtigt kystfiskeri i 
form af information og 
holdningspåvirkning til såvel fiskere 
som borgere.

          300.000 

25 Miljøvækst - Mod et affaldsløst 
samfund

CradlePeople

2100 En indsats for at stimulere den 
cirkulære økonomi via 
igangsættende 
foredragsvirksomhed samt konkret 
initiativtagning af mere professionel
karakter/faglig velfunderede 
initiativer.

          303.000 



26 Fra ubrugte æbler til sund og 
velsmagende æblemost

Vestjyllands Højskole

6950 En mostpresser i Vestjyllands 
Højskoles ”Forundringens have” 
bidrager til bedre 
ressourceudnyttelse af 
nedfaldsfrugt, ligesom havens 
frivillige udbreder kendskabet til 
brugen af danske frugter og bær og 
inspirere til privat frugtdyrkning. 

            54.000 

27 Ottilias Have

Foreningen Ottilias Have

1650 Etablere og drive en 
foregangsbyhave med alle de 
faciliteter og muligheder dette 
indebærer. Der er grønne 
nyttehaver, biavl og aquaponi og 
muligheder for at se, hvad der er 
bæredygtigt materialevalg- 
holdbart og smukt ældende.

          497.350 

28 Udbredelse af Byttemarkeder

Lama Juma

2605 At realisere en "almennyttig" 
byttemarked-servicefunktion, der 
skal uddanne og professionalisere 
"byttemarkedsgræsrødder" samt 
potentielle hjemsteder 
(kommuner/foreninger) for 
byttemarkeder.

          413.000 

29 Opstart af Aalborg byhave 
Karolinelund

Aalborg Byhave Karolinelund

9000 Økologiske fælleshaver i den 
tidligere Tivoli i Aalborg.  Haverne 
har en række grønne tilbud, der skal
motivere flere til at benytte egne 
produkter/friske produkter og 
udbrede kendskabet til økologi 

            35.000 

30 Grønne jobs ved genbrug af 
tekstiler til interiørprodukter og 
design

Alexandra Winther Høeg

2800 Indsamling af tøj og genanvendelse 
af tekstiler til kvalitetsprodukter via 
systuer for marginaliserede kvinder.
Projektet skal gennemføres som et 
demonstrationsprojekt, der 
efterfølgende omdannes til en 
forening eller socialøkonomisk 
virksomhed.

          453.988 

31 Netværk Økogrønt

Helene K. Rasmussen

4683 Etablere et netværk for havedyrkere
til videndeling om dyrkning af 
økologiske grøntsager.

            86.620 



32 Digital håndbog for etablering og 
drift af fælleshaves

Miljø- og Energicenteret, Aiah 
Noack

2630 Udvikling af en digital håndbog for 
etablering og drift af fælleshaver 
(community food gardens). Temaet 
er formidling af eksisterende 
løsninger.

          100.000 

33 Klimarigtig villavej - lokal 
afledning af regnvand

GF Øresund's Vejlaug 
v/ Ellen Højgaard

2300 Borgerinddragelse og 
dokumentation af forløbet omkring 
et større projekt om lokal afledning 
af spildevand.

          199.000 

34 8. klasser - fremtidens 
miljøambassadører

Københavns Miljø- og Energikontor,
Charlotte Hansen

2200 8. klasserne på Peder Lykke Skolen 
uddannes til energiambassadører 
og skal lære at gennemgå boliger 
med formålet at reducere 
ressourceforbrug ift. vand, affald, 
transport, el og varme.

            69.690 

35 Messe - Omstilling Ry

Omstilling Ry v. Svend Åge Munch

8680 Energimesse i Ry med særligt fokus 
på affald og cirkulær energi skal 
inspirere til bæredygtige projekter. 

            50.000 

36 Oplysning @ Friland

Cathrine Dolleris

8410 Udbrede viden om friland og 
bæredygtigt byggeri

          110.700 

37 Bæredygtig debatstafet - Danmark
rundt!

Øko-net

5700 En debatstafet om bæredygtig 
udvikling gennem en 
foredragsrække/ 
debatarrangementer i hele landet i 
samarbejde med aftenskoler og 
andre oplysningsforbund.

            94.002 

38 Honningbier på taget af 
Miljøministeriet og Københavns 
Rådhus

Københavns Bybi Forening

2300 At placere honningbier på taget af 
Miljøministeriet og Københavns 
Rådhus og derved skabe øget 
interesse for bier og biavl blandt 
byens borgere. 

          166.530 

39 I Love Albertslund - Fase 2

Povl Markussen, Agenda Center 
Albertslund

2620 At mobilisere borgerne i kommunen
til at indsamle henkastet affald i 
forbindelse med forskellige 
kampagner og fokusområder.

            65.000 



40 Ladegårds Å - vandets kredsløb i 
byen

Anders Jensen, Miljøpunkt 
Nørrebro

2200 Borgerinddragelse i processen om 
udvikling af Ladegårds 
Å/Åboulevard. 

            63.150 

41 Det Eksperimenterende og 
Inspirerende Klima- og 
Miljøværksted

Karin Jensen, VedvarendeEnergi-
Sønderborg

6400 At oprette et værksted/mødested 
for mennesker, der ønsker at 
eksperimentere med, og opbygge 
nye løsninger for, bæredygtig energi
eller genbrug.

          166.500 

42 Mad, Krydderier og 
Bæredygtighed 2013

Kristina Boldt, FødevareBanken

2820 I et samarbejde mellem 
Indvandrekvindecenter Nørrebro og
FødevareBanken sættes fokus på 
inspiration til brugen af 
overskudsfødevarer i 
hjælpeorganisationer.

          127.600 

43 Mobile byhaver i Vejle

Charlotte Jensen, Dyrk Vejle

7100 Etablering af mobile byhaver i Vejle.           366.200 

44 Klimatilpasning for grundejere

Hans Christian Andersen, Herfølge 
Borgerforening

4681 Inspiration til Lokal Afledning af 
Regnvand - initiativer for 
grundejere i Herfølge.

            91.875 

45 Fra asfalt til grøn terapi

Persille Ingerslev, AB Falkoner Alle

2000 Forbedre viden grundlaget for at 
dyrke grøntsager i byen - 
henholdsvis i køkkenet, i fyrrum og i
gården. Projektet skal dele 
erfaringer og frø med andre 
boligforeninger.

            50.000 

46 Mobilistkampagne

Gate 21, Anna Thormann

2620 Understøtter "Formel M" 
partnerskabet om mobilitetsplaner 
og -netværk på en række 
arbejdspladser og i 10 kommuner. 

          268.750 



47 Byttemarked under Copenhagen 
Fashion Week

Danish Fashion Institute, Johanna 
Topooco

1553 Der afholdes et stort byttemarked 
for tøj på Rådhuspladsen under 
Copenhagen Fashion Week

          247.400 

48 ASPEKTRUM debatgruppe

Palle R Jensen

2300 Kvalificeret og engagerende debat 
om de langsigtede 
miljøudfordringer.

166.500

49 BYORGANISK - grøn vækst på 
byens organiske køkkenskrald

Missionen blandt hjemløse

2500 Indsamling og anvendelse efter 
kompostering af organisk 
køkkenskrald fra køkkener på flere 
bo- og væresteder på Nørrebro. 

380.000

50 Drivhuset – hvor brugte ting får 
nyt liv

Albertslund Kommune

2620 Etablering af sted, hvor borgere i 
Albertslund Kommune kan komme 
og aflevere og bytte brugte ting og 
sager. Drivhuset skal også fungere 
som formidlingssted for upcyclings-
tankegangen.

120.000

51 Miljø- og klimaambassadører i 
grundejerforeningerne i Furesø 
Kommune

Furesø Kommune

3500 Videreudvikling af 
netværkssamarbejde med 196 
grundejerforeninger i Furesø 
Kommune til også at omhandle fx 
reduktion af vandforbrug, LAR, grøn
mobilitet, vareforbrug og genbrug. 
Tidligere har der været fokus på 
energibesparelser og 
energirenovering.

285.000

52 Grøn livsstil - grønne 
grundejerforeninger og 
boligforeninger

Foreningen Grøn Guide i Allerød

3450 Foreningen Grøn Guide i Allerød 
samler de lokale bolig- og 
ejerforeninger i et grønt projekt, 
hvor foreningerne motiveres til at 
iværksætte forskellige grønne 
projekter, der kan reducere 
ressourceforbruget.

296.000

53 Nulskrald Landsby

AVV I/S

9800 Gennem fællesaktiviteter og 
holdningspåvirkning er det 
projektets formål at øge 
genanvendelsen og mindske 
ressourceforbruget i landsbyen 
Tversted.

345.000



54 Regnvand og nyttehaver som vej 
mod "Det gode boligliv"

Gladsaxe Kommune/GAB/DAB

2860 Etablering af 30 nyttehaver i 
Værebro Park samt LAR fra 450 m2 
tagflader i form af vanding til 
haverne.

420.000

55 Miljø og fællesskab -hånd i hånd

Albertslund Boligsociale Center

2620 Beboerne i en socialt udsat 
bebyggelse skal via et nye 
"værested" for reparation og 
genbrug inspireres til at minimere 
ressourceforbruget og inspireres til 
at være kreative med 
genbrugsmaterialer.

85.890

56 Når det grønne samler Land.Ø.By

Søndergien

8700 Etablering af netværk mellem 
aktører fra landbrug, havebrug og 
boligsociale områder. Udveksling af 
idéer og erfaringer, fremme 
etablering af byhaver mv. 

208.938

57 Projekt Nænsom 
Fødevareproduktion

Foreningen Hernandos Hideaway

4592 Etablering af en række praktiske 
forsøg med økologisk 
fødevareproduktion og bæredygtig 
levevis på Sejerø.

106.445

58 RESPONS

HAB

6100 Øget genbrug af inventar og 
byggematerialer når lejligheder 
renoveres

95.000

59 Legetøjsbiblioteket

Restainable

2100 Udvidelse og videreudvikling af et 
legetøjsbibliotek. Der skal afholdes 
månedlige foredrag om kemi og 
miljø samt workshops med børn og 
unge om forbrug og ressourcer.

317.620

60 20 spørgsmål til DIG omkring 
verdens tilstand

Susanne W. Borg

5462 Udvikling og gennemførsel af 
kampagne, der via go-cards og web 
udfordrer danskerne på en række 
spørgsmål omkring 
bæredygtighed/miljøets tilstand.

127.425



61 Grønne garager - bæredygtig 
andelsforening

Andelsboligforeningen 
Vesterbrogade 176/Kochsvej 44-46

1812 Etablering af grønt tag på 
garageanlæg ved andelsforening. 
Formidling til lokale institutioner.

60.000

62 Miljø-Homeparties for og af 
indvandrerkvinder

Københavns Miljø- og Energikontor

2200 Uddannelse af etniske kvinder som 
miljøambassadører, der kan udføre 
miljøgennemgang af lejligheder til 
arrangementer. 

109.220

63 Opfølgning på Grøn Kirke 
ordningen

Danske Kirkers Råd

2000 Motivering af deltagende kirkers 
indsats under Grøn Kirke ordningen 
til en fortsat og forbedret 
miljøindsats.

369.500

64 Villavenner.dk

Charlotte Kirchheiner Hansen

2970 Etablering af hjemmeside der skal 
være indgangen til at beboere i et 
større villakvarter engagerer sig i 
bæredygtigt forbrug, fx. 
låneordning, genbrugsmarked, 
fælleskørsel mv.

171.875

65 BYHØST

Byhøst

1432 Udvikling og udbredelse af 
hjemmeside og mobilapp, der 
hjælper borgere til at finde vilde 
råvarer og udnytte de lokale grønne
ressourcer, der findes rundt 
omkring i Danmark.

500.000

66 LAND projektet - Læring og 
Netværk Demonstrationsprojekt

Permakultur Danmark

4400 Etablering af 5 LAND (Learning And 
Network Demonstration) centre, 
der skal bidrage med information 
om bæredygtige løsninger til 
hverdagen.

228.900

67 Et væksteksperimentarium for 
grøn OmDannelse

Københavns Åbne Gymnasium

2500 Gymnasieelevernes viden om grøn 
omstilling skal styrkes. Diverse 
aktiviteter omkring emnet grøn 
omstilling og bæredygtighed fx. 
madaffald til kompost, opsamling af
regnvand mv.

230.000



68 Omstilling NU-Frederiksberg

Omstillings Cafeen / Omstilling 
Danmark

2000 Oplysningskampagne på 
Frederiksberg, hvor der gøres 
opmærksom på grøn omstilling og 
de miljøinitiativer og muligheder, 
der findes lokalt.

40.000

69 Affaldsreduktion gennem 
reparation af elektronik

Det Økologiske Råd

2300 Informationskampagne med fokus 
på fremme af reparation af 
elektroniske produkter frem for 
anskaffelse af nyt. 

323.640

70 Klimasikring af etageejendomme

Ejerforeningen Ingemannsvej 22

1964 Projektet har til formål at fremvise 
konkrete eksempler på 
klimatilpasningsløsninger til 
beboelsesejendomme, for 
derigennem at inspirere flere 
boligforeninger til at håndtere 
udfordringerne med 
klimatilpasning.

123.750

71 SnapRecycle - en bæredygtig 
applikation

Christian Askjær Christiansen

2200 Udvikling af en applikation, der gør 
det let at forære og dermed 
genbruge ting, der ellers smides ud.

125.000

72 Hønsehold på Samsø - Vejen til 
nyttiggørelse af affald

Danmarks Naturfredningsforening

2100 Projektets formål er udbrede 
anvendelsen af hønsehold samt at 
afprøve om fælles hønsehold i et 
landdistrikt/ø-samfund kan være en
egnet metode til at reducere 
mængden af vegetabilsk 
husholdningsaffald.

450.000

73 Guide til bæredygtige indkøb i 
institutionskøkkener; dilemmaer i 
forhold til det økologiske 
spisemærke

VIA University College

8200 Udvikling af en elektronisk guide til 
storkøkkener, der omlægger til 
økologi. Guiden skal vejlede 
køkkenpersonalet, så de ikke køber 
økologiske fødevarer, der er mindre 
bæredygtige pga. lang transport, 
brug af kunstvanding etc. i 
produktionen.

372.000



74 SustaIN Festival Copenhagen

SustaIN - Sustainable Initiatives 
Network

8200 Afholdelse af Sustain Festival 
Copenhagen; en videns-, kultur- og 
livsstilsfestival.

384.700

75 Byens Lunger

Den Frivillige Forening 
Himmelhaven

8000 Etablering af vertikale udendørs 
plantevægge på henholdsvis Kloster
Torv og Frederiksgade i Aarhus.

500.000

76 Bæredygtige Landsbyer i 
Sønderborg Kommune, etape 2

Landdistriktsudvalget, Sønderborg 
Kommune

6400 Forskellige 
bæredygtighedsinitiativer (fælles 
dyrkning af energiafgrøder, bedre 
cyklistforhold, energirenoveringer 
mv.) skal gøre det mere attraktivt at
bo og leve i landsbyer i Sønderborg 
Kommune.

227.261

77 Trash & Guld

Miljøpunkt indre by

1550 Et aktiveringsforløb med korte 
kurser for unge, der introduceres til 
potentielle job inden for genbrug 
samt borgerworkshops og events 
med folk der arbejder med genbrug
som ressource.

105.000

78 Effektmåling og udbredelse af 
skraldetragte

Hold Danmark Rent

3400 Test af protype skraldetragte, der 
skal forbedre sorteringen af affald.

450.000

79 Forurening fra brændefyring kan 
reduceres lokalt

Det Økologiske Råd

2300 Viden og initiativer om korrekt 
brændefyring.

150.000

80 Pakhuset – den lokale symbiose

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk

2800 Istandsætter møbler, der ellers 
skulle smides ud. Istandsættelsen 
samt øvrige jobfunktioner varetages
af udsatte borgere, der ellers har 
svært ved at komme i arbejde.

280.000



81 Kemilex app

Astma-Allergi Danmark

4000 Udvikling af app til android: 
Kemilex, som hjælper forbrugeren 
til at undgå allergifremkaldende 
kemi i forbrugerprodukter.

177.000

82 LAR-sekretariatet

Grundejeren.dk

2720 Oprettelse af et midlertidigt LAR-
sekretariat, der kan rådgive og 
vejlede grundejere om lokal 
nedsivning af grundvand.

165.000

83 Affaldets ressourcer - et 
læringsprojekt

Grønt Forum

7100 Projektet har til formål at engagere 
borgere og boligforeninger i Vejle 
Kommune i bedre affaldssortering 
ved at formidle budskaber om brug 
af affald som en ressource.

195.000

84 Frederiksbjerg BY-DEL

Mette Raaschou, VedvarendeEnergi

8000 Etablering af dele-ordning, hvor 
borgerne kan låne hinandens ting. 
Der skal dels afholdes en række 
events, dels oprettes et website, 
som brugerne kan anvende til at 
låne og udlåne ting.

479.383


