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Puljen til Grønne Ildsjæle støtter
lokalt forankrede samarbejdsprojekter,
der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter, understøtter
den grønne omstilling.
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Danmarks grønne ildsjæle
En bæredygtig verden er noget, alle kan
være med til at sikre. Det har man talt om
siden 1987, hvor Brundtland-rapporten ”Vor
Fælles Fremtid” satte begrebet bæredygtighed på dagsordenen.
I dag gør millioner af mennesker verden
over hver dag en utrættelig indsats for at
gøre verden mere bæredygtig. De er grønne ildsjæle. Også i Danmark er den grønne
omstilling helt afhængig af disse mennesker.
Puljen for Grønne Ildsjæle har fokus på at
støtte netop dem, der brænder for bæredygtighed. Puljen blev oprettet af regeringen sammen med Enhedslisten i forbindelse med finansloven 2013 for at gøre den
grønne omstilling til en del af danskernes
hverdag. Der blev afsat 20 millioner kroner
til borgernære projekter, som har til formål
at understøtte det lokale engagement på
vej mod et mere bæredygtigt samfund og
dermed favne de mange kreative ideer,
som vi ved, danskerne går rundt med, og
som andre kan blive inspireret af.
Det kan f.eks. være omlægning til økologiske køkkenhaver i en kolonihaveforening
eller udvikling af en app, der gør det let at
forære ting væk, som ellers skulle smides
ud. Den Grønne Pulje er åben for alle former for projekter med det grundlæggende
formål at få danskerne til at engagere sig
i den grønne omstilling og samle lokale
partnere om aktiviteterne.

Indtil videre har Puljen til Grønne Ildsjæle
været en stor succes. I 2013 modtog Miljøstyrelsen flere hundreder ansøgninger 84
projekter fik støtte fra puljen til så forskellige aktiviteter som at uddanne 8. klasser til
miljøambassadører, informere om bæredygtigt kystfiskeri og en opfølgning på
ordningen for grønne kirker.
De mange projektansøgninger vidner om,
at Danmark er fuld af kreative mennesker,
der gerne vil hjælpe med den grønne omstilling. Jeg er derfor glad for, at vi allerede
har sikret penge til grønne puljer for både
2014, 2015 og 2016 og dermed mange flere
projekter.
I denne publikation kan du læse om ti projekter, som har fået støtte fra puljen i 2013.
Nogle af projektaktiviteterne er allerede
afviklet, mens andre er godt i gang. Fælles
for dem er, at de er drevet af engagerede
mennesker, som brænder for at motivere
deres direkte omverden i bæredygtige aktiviteter. Disse ildsjæle skal vi støtte op om.
Jeg håber, at deres projekter kan være med
til at inspirere mange andre til at gå nogle
ekstra skridt for Danmarks grønne omstilling.
God læselyst.
Kirsten Brosbøl,
Miljøminister
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Hvad er Puljen til
Grønne Ildsjæle?
Puljen til Grønne Ildsjæle støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter i Danmark,
der gennem aktiviteter tæt på borgerne understøtter den grønne omstilling. Der kan
søges støtte til konkrete formidlings- og
debataktiviteter, udbredelse og styrkelse af
nye projektideer, og udbredelse af allerede kendte løsninger, der fremmer en grøn
hverdag med et lavere ressourceforbrug.

Projekterne kan f.eks. handle om at fremme
bæredygtigt forbrug, mobilitet, grønne forretningsmodeller, genbrug og bæredygtige
byer, men puljen er også åben for mange
andre projekttemaer, der opfylder målet
om at få danskerne til at engagere sig i den
grønne omstilling. I udvælgelsen af projekter lægges der bl.a. vægt på, at projekterne:
• Styrker fællesskabet og forbinder
nye parter
• Hviler på et stærkt lokalt engagement
• Tilskynder til adfærdsændringer,
herunder ændrede forbrugsmønstre
• Formidles til omverdenen.
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Hvem kan søge?
Der kan både gives tilskud til enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og
private foreninger samt organisationer i
Danmark. Puljen til Grønne Ildsjæle kan
også under visse betingelser yde støtte til
kommuner, regioner og andre offentlige
institutioner, men som udgangspunkt kan
der ikke gives tilskud til erhvervsvirksomheders eller erhvervsmæssige initiativer,
der minimerer miljøbelastning fra virksomhedsdriften.

Der kan søges om tilskud fra puljen på mellem 40.000 og 500.000 kr. pr. projekt.

Læs mere om Puljen til Grønne Ildsjæle på Miljøstyrelsens
hjemmeside, hvor du også kan finde opdateret information
om, hvor mange midler der resterer i puljen: Læs mere her:
http://mst.dk/borger/baeredygtig-udvikling/puljen-til-groenne-ildsjaele/
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»Det er en lang proces at ændre
transportvaner, men vi har fået
sat fokus på mobillisten«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtig mobilitet. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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Kommuner og arbejdspladser gør medarbejdere
til mobilister
Med en lokalt forankret kampagne satte Gate 21 på arbejdspladser over hele
landet fokus på grønne transportvaner og de tiltag, arbejdspladser og kommuner
har indført for, at flere medarbejdere bliver mobilister og dermed pendler til
arbejde uafhængigt af bilen.

Hvad er formålet med projektet?
”Mobilist-kampagnen” er en del af et
større projekt, Formel M, som forsøger
at fremme grønne transportvaner ved
at etablere mobilitetsnetværk i erhvervsområder. Netværkene består af
kommuner og arbejdspladser og laver
tiltag, der letter medarbejdernes transport til og fra arbejde. Projektet er en
selvstændig kampagne, som dels skulle
synliggøre de mange tiltag, dels markedsføre mobilisten – fremtidens fleksible trafikant, der er uafhængig af bilen.
Hvad har I fået ud af støtten?
Uden støtten kunne vi ikke have lavet kampagnen, som gør ca. 20.000
medarbejdere på 16 arbejdspladser
opmærksomme på de tiltag, der er
iværksat for at lette deres transport
til arbejde – bl.a. har arbejdspladserne
stillet el-cykler til rådighed og etableret
kørselsordninger. Vi har netop målt, at
70 pct. af medarbejderne har kendskab
til mobilitetstiltag på arbejdspladsen
efter kampagnen, og kampagnens facebook-side er blevet set af næsten en
halv million mennesker.

Hvad betyder projektet
for lokalområdet?
Lokalt i kommunerne har vi koblet lokale trafikplanlæggere med arbejdspladserne, hvilket betyder, at kommunerne
får mere fokus på pendlerne til kommunerne og dermed på arbejdspladserne. I Ballerup har vi f.eks. fået omlagt
en busrute, så den passer bedre med
arbejdstider, og den har fået mange
flere passagerer. Samtidig har mange
virksomheder taget mobilist-begrebet
til sig som en del af deres CSR-strategi
for at gøre medarbejdernes transport
mere grøn.
Læs mere om projektet på:
www.facebook.com/skiftgear

Projektansøger(e):
Gate 21

Postnummer:
2620

Tema
Bæredygtig mobilitet

Projektdeltagere:
Gate 21
Formel M
16 arbejdspladser
fra hele landet

Tilskud:
268.750 kr.
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Frisk luft over Aarhus
Med etableringen af Danmarks første højteknologiske, udendørs plantevæg i
Aarhus vil foreningen Mejlgade Lab – Aarhus Green Living Lab sætte fokus på
bæredygtig byudvikling, der udover at forskønne byen også genanvender
regnvand, nedsætter CO2-niveauet og øger biodiversiteten.

Hvad er formålet med projektet?
”Byens Lunger” handler om at få naturen tættere på byen og skabe en bæredygtig byudvikling ved at sætte fokus
på bl.a. bedre luftkvalitet, intelligent
klimaafskærmning, CO2 nedsættelse og
øget biodiversitet. Helt konkret har vi
søgt støtte til at skabe Danmarks første
permanente plantevæg i Aarhus midtby.

Projektansøger(e):
Foreningen Mejlgade Lab
Tema
Bæredygtig byudvikling
Tilskud:
500.000 kr.
Postnummer:
8000

Projektdeltagere:
Foreningen Mejlgade Lab
FO Aarhus
Aarhus 2017
VIA University College og
TEKO, Design & Business
Arkitektskolen Aarhus
Ingeniørhøjskolen AU
Aarhus Kommune
Growtek Aps.

Hvad har I fået ud af støtten?
Støtten har været helt afgørende – ikke
bare økonomisk. At få støtte fra Miljøministeriet åbner døre og skaber en tillid,
som nye projekter ellers kan have svært
ved selv at etablere, så støtten har også
betydet øget synlighed og risikovillighed hos en lang række partnere.
Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Det betyder, at Aarhus med projektet
kan være foregangsby for udbredelse af
plantevægge, som de første i Danmark
– og hermed medvirke til at sætte dagsordenen for en bæredygtig by. Konkret
bliver byrummet forskønnet og luften
renere, når vi i 2014 går i gang med at
plante, og århusianerne får masser af
muligheder for i workshops at lære om
genbrug af regnvand, luftforurening
og -forbedring, biodiversitet og grøn
omstilling.
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»Jeg håber at skabe større
tillid til, at grønne løsninger
bidrager til en levende og
smuk by«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtig byudvikling. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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»Når folk lærer bedre
og billigere vaner,
vil de gerne dele dem«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtigt forbrug. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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Miljøambassadører
giver grøn økonomi og
godt naboskab
Ved at uddanne op til 60 beboere til miljøambassadører med viden om
miljøbevidst affaldshåndtering og energirigtigt indeklima er det målet for
Den boligsociale helhedsplan at gøre beboerne i boligområdet Korsløkken
miljøbevidste og mindske deres udgifter til el, varme og vand samt sikre et
sundere indeklima.
Hvad er formålet med projektet?
Miljøambassadører handler om at
lave en oplysningsindsats i vores boligområde for at gøre beboerne mere
miljøbevidste. Mange beboere får store
forbrugsregninger, fordi de måske ikke
ved, at de selv kan nedbringe deres
forbrug af f.eks. el og varme, og boligområder har ofte store fællesudgifter,
når affaldet ikke bliver sorteret. Erfaring
viser, at hvis folk får viden om bedre
måder at gøre ting på, så deler de gerne
deres nye indsigt, så ved at uddanne 60
beboere til miljøambassadører håber vi
at gøre langt flere beboere miljøbevidste, når ambassadørerne kommer på
besøg.
Hvad har I fået ud af støtten?
Vi fik ikke det fulde beløb, vi søgte, men
støtten har helt klart skubbet processen
i gang.

Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Det kommer forhåbentligt til at betyde
en hel del, ikke kun fordi der kommer
mindre synligt affald i området, men
beboerne vil også kunne mærke det
konkret i deres private økonomi, når
forbruget af el og varme reduceres.
Derudover håber vi jo, at naboskabet i
boligområdet bliver styrket, når ambassadørerne bliver uddannede og går i
gang med at besøge naboerne.

Projektansøger(e):
Postnummer:
Den boligsociale helhedsplan, 5220
Fyns almennyttige boligselskab
Projektdeltagere:
Tema
Beboere i Korsløkken, Odense
Bæredygtigt forbrug
Forsyningsvirksomheder
m.fl. i Odense
Tilskud:
150.000 kr.
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8. klasser har tjek på
Amagers energiforbrug
For at gøre borgere på Amager i stand til at ændre deres vaner, så forbruget af
vand, affald, transport og el bliver mindre miljøbelastende, uddanner Københavns
Miljø- og Energikontor fremtidens forbrugere på Peder Lykke Skolen til miljøambassadører, der laver energitjek.

Hvad er formålet med projektet?
Miljøambassadørerne handler først
og fremmest om at få de unge til at
tage stilling til deres forbrug. I 8. klasse
begynder de at være forbrugere, så
det er et godt tidspunkt at tænke over
forbrug. Men udover undervisning
om ressourceforbrug vil vi gerne give
eleverne et boost ved at være med til at
forandre, og samtidig vil vi koble elevernes hverdag og interesser med familiernes. Derfor uddanner vi eleverne i tre
8. klasser til miljøambassadører, bl.a.
ved at sende dem ud og lave energitjek
sammen med kommunens energivejledere. De får dermed kompetencer til
at lave energitjek både hos deres egne
familier og hos venner og naboer.

Projektansøger(e):
Københavns Miljø- og
Energikontor
Tema
Bæredygtigt forbrug
Tilskud:
69.960 kr.

Hvad har I fået ud af støtten?
At vi overhovedet kan lave projektet.
Vi har tidligere udviklet undervisningsmateriale om ressourceforbrug, men
vi vil gerne løfte konceptet ud i virkeligheden, og det er allerede planlagt, at
eleverne skal udføre 40 energitjek, hvor
de får omsat deres viden.
Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Vi forventer selvfølgelig, at det giver et
mindre ressourceforbrug og dermed
også konkrete besparelser i lokalområdet, fordi meget er knyttet til vaner,
hvor det reelt er simple ting, der kan
ændres. Samtidig vil projektet forhåbentlig give et løft til skolen og deres
aktiviteter og i højere grad integrere
skolen og eleverne som en værdifuld
ressource i lokalområdet.

Postnummer:
2300
Projektdeltagere:
Peder Lykke Skolen, Sundholmskvarteret på Amager
Husejere på Amager
Områdeløft Sundholmskvarteret
Københavns Miljø- og Energikontor
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»I 8. klasse bliver
forbrugsvaner skabt,
så eleverne skal helst
tænke over, hvad de
forbruger.«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtigt forbrug. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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»Vi ville ikke bare servere
mad, men samle de aktører
som har indflydelse på
madspildet«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med
fokus på madspil. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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Rådhuspladsen havde
rester på menuen
Idéen var at øge fokus på kasserede fødevarer ved at bringe forbrugere og
virksomheder sammen om at minimere madspildet i Danmark. Derfor sørgede
Communiqué og Stop Spild Af Mad for, at en lang række virksomheder serverede
retter lavet på rester for 6.000 danskere på Rådhuspladsen under overskriften
Sammen Mod Madspild.
Hvad er formålet med projektet?
Sammen Mod Madspild udspringer af
EU-projektet FUSIONS, der har over 20
partnere i Europa. Vi ville med initiativet
gerne diskutere madspild i øjenhøjde
med danskerne. Det skulle ske ved en
event, hvor der blev serveret mad lavet
af fødevarer fra bl.a. detailhandlen, som
ellers ville være blevet kasseret, f.eks.
krumme agurker og daggammelt brød.
Vi ønskede på den måde at samle aktører, som har indflydelse på madspildet,
eks. industrien, erhvervsorganisationer,
restauranter og forbrugere, der derved
kan minde hinanden om, at vi sammen
kan mindske madspild.
Hvad har I fået ud af støtten?
Hele eventen ville ikke kunne realiseres
uden støtte fra puljen. Det er en stor
opgave at engagere hele værdikæden
og sørge for mad til 6.000 mennesker
på det mest centrale sted i Danmark.
Men eventen var en succes, og vi har
fået mange opfordringer til at gentage
den til næste år, bl.a. fra Aftenshowet
på DR1, som gerne bidrager til at løfte
sagen yderligere.

Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Fokus på madspild breder sig heldigvis,
ikke mindst i detailhandlen, der var vel
repræsenteret på Rådhuspladsen. Butikkerne tager rigtigt mange initiativer
for at nedbringe deres madspild. Det er
selvfølgelig ikke kun eventens fortjeneste, men der var stor opbakning til den
blandt de deltagende virksomheder,
som allerede har meldt sig under fanerne til 2014. Også antallet af besøgende
til eventen oversteg vores forventninger. Så der var slet intet madspild.
Yderligere oplysninger om projektet:
www.sammenmodmadspild.dk

Projektansøger(e):
Communiqué
Tema
Madspild
Tilskud:
300.000 kr.
Postnummer:
1306

Projektdeltagere:
Communiqué
Stop Spild af Mad
Coop
Københavns Kommune
Landbrug & Fødevarer
Rema 1000
Unilever Food Solutions
Gartneriet Alfred Pedersen
& Søn
Nordisk Ministerråd
Spisehuset Rub&Stub
Regastro
Timm Vladimirs’ Grab’n’Cook
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Finsortering af
bygningsdele
fra renovering
For at mindske andelen af materialer til forbrænding og skrot ved renovering af
boliger opretter Haderslev Andelsboligforening et lokalt projekt, der sikrer sortering af fraktioner og genbrug af inventar og bygningdele, mens det samtidig
skaber jobs til udsatte ledige.
Hvad er formålet med projektet?
”Respons” udspringer af et større boligområde, hvor der i mange år er blevet
renoveret og bygget om, hvilket har
betydet meget byggeaffald og storskrald. De ressourcer bør jo sorteres
langt bedre, så færre af dem ender i forbrændingen, og f.eks. trægulve, hårde
hvidevarer og skabe kan jo genbruges
direkte.

Projektansøger(e):
Haderslev Andelsboligforening (HAB)
Tema
Bæredygtigt forbrug og
genbrug
Tilskud:
95.000 kr.

Postnummer:
6100
Projektdeltagere:
HABs afdelinger i Varbergparken
Det Grønne Sjak
Haderslev Kommune
Lokale håndværkere

Samtidig er der en del ledige i området,
så det var oplagt at starte jobs op som
en del af nedbrydningen og sorteringen
og senere få dem sluset over i entreprenørfirmaerne, der overtager renoveringen.
Hvad har I fået ud af støtten?
Vi havde slet ikke kunnet gå i gang med
det uden støtte fra puljen, for i en boligforening er der kun beboerne til at
betale gennem huslejen.
Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Vi har skabt to praktikpladser til beboere fra området, som forhåbentlig
bliver til jobs, og vi har lavet et formelt
samarbejde med Haderslev Kommune
med henblik på at finde beskæftigelse
til egnede ledige. Derudover har vi afsat
inventar til beboerne og involveret et
lokalt værksted for udviklingshæmmede, der hjælper med at skrælle el-ledninger fra lejlighederne og sortere dem
i henholdvis plastic og kobber.
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»Projektet har udviklet sig til et
pilotprojekt, for vi har både fået
masser af gode erfaringer og
stødt på masser af regler og
udfordringer«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtigt forbrug og genbrug. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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Ny cirkulation
af gamle ting
over hækken
For at udnytte styrken ved fællesskaber til at fremme bæredygtighed udvikler
Charlotte Kirchheiner Hansen en digital platform, hvor man kan definere sit
geografiske område og her låne ting ud, forære brugte ting væk og i øvrigt
dele interessefællesskaber og lokale arrangementer.
Hvad er formålet med projektet?
Villavenner.dk handler først og fremmest om at sænke vores ressourceforbrug og få ting til at cirkulere mere
mellem mennesker. Der er så mange
synergieeffekter, når man bor tæt som i
villakvarterer eller lejligheder, f.eks. ligger min nabos æbler og rådner i haven,
men dem kunne kvarterets børn jo få
glæde af, eller måske er man for genert
til at spørge naboen, om man må låne
hans trailer. Hjemmesiden bliver et sted,
hvor man kan fortælle sine naboer i et
selvvalgt område, at man f.eks. gerne vil
låne en ukrudtsbrænder eller måske
har mad til overs. Når kontakten er
skabt, kan man mødes over hækken og
aftale videre.

Projektansøger(e):
Charlotte Kirchheiner Hansen

Postnummer:
2970

Tema
Bæredygtigt forbrug og genbrug

Projektdeltagere:
Charlotte Kirchheiner Hansen

Tilskud:
171.875 kr.

Hvad har I fået ud af støtten?
At projektet overhovedet kom op at stå,
for jeg var ikke gået i gang uden. Jeg arbejder ikke med miljø i det daglige, men
jeg kaster mig ud i alle mulige grønne
projekter, så puljen er fantastisk.
Hvad betyder projektet
for lokalområdet?
Forhåbentlig vil det betyde, at folk bruger hinanden mere i hverdagen, både i
store og små ting. Vi lever på hver vores
parcelgrund, men der er rigtigt mange ting i dagligheden, hvor det giver
mening at vi slår os sammen, f.eks. når
vi alle kører til lossepladsen den samme dag eller gerne vil oprette et lokalt
yoga-hold. Og så håber jeg selvfølgelig,
at vores samlede forbrug falder, fordi vi
genbruger og deler mere.

Læs mere her: www.villavenner.dk
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»Jeg arbejder ikke med
miljø til daglig, men jeg
har masser af grønne
ideer, så den her pulje
er fantastisk«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtigt forbrug og genbrug. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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»At arbejde med grønne
emner giver lange horisonter.
Der er ikke andet at gøre
end at mase på«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtigt forbrug og genbrug. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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Bedre klima gennem
lokale genbrugsnetværk
Med en temadag om forbrug og genbrug inviterede Klima- og Miljøstudiegruppen
borgere og erhvervsliv i Gribskov til workshop om, hvordan de sammen kan fremme en bæredygtig adfærd i dagligdagen og på arbejdspladserne.

Hvad er formålet med projektet?
Formålet med temadagen var at få
borgere, virksomheder, organisationer
og butikker i Gribskov til at snakke sammen om forbrug og om behovet for at
genbruge og reparere ressourcer – og
meget gerne få dem til at finde sammen
i netværk og grupper om f.eks. lokale
byttedage eller et genbrugshjørne for
byggematerialer i det lokale byggemarked. Vi ville have klimaperspektivet
med, men folk skulle også kunne forholde sig til det, så vi arrangerede forskellige workshops om forbrug, genbrug og
reparation.
Hvad har I fået ud af støtten?
Vi havde slet ikke kunnet lave temadagen uden støtte fra puljen. Det gav
os mulighed for at skabe relationer til
organisationer og andre ildsjæle i Gribskov, og vi fik også god pressedækning
på vores temadag, så støtten har været
helt afgørende for projektet.

Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Temadagen var velbesøgt, og der var
mange mennesker, der fik en viden,
som de ikke havde før. Kommunen bakkede også godt op, men det var svært
at få en bred deltagergruppe med både
borgere, lokale butikker og virksomheder. Der blev dog etableret flere potentialer og bl.a. skabt kontakt mellem det
kommunale jobcenter og Frivilligcenter
Helsinge med formålet at oprette et reparationsværksted, som på sigt kunne
blive en socialøkonomisk virksomhed.

Projektansøger(e):
Klima- og Miljøstudiegruppen
i Gribskov kommune
Tema
Bæredygtigt forbrug
og genbrug
Tilskud:
53.500 kr.

Postnummer:
3200
Projektdeltagere:
Klima- og Miljøstudiegruppen
i Gribskov kommune
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Nul skrald
i Tversted
For at undersøge, hvilken rolle fællesskab og samarbejde kan spille for at mindske
ressourceforbrug og øge genanvendelse samler Affaldsselskabet Vendsyssel Vest
en landsby om en fælles miljøsag og inddrager de ressourcer og netværk, der
findes i lokalsamfundet.

Hvad er formålet med projektet?
”Nulskrald Landsby” udspringer af et
pilotprojekt, som også handlede om at
undersøge, hvad der kan lade sig gøre
for at affaldsminimere, og hvordan der
kan etableres samarbejder om genanvendelse. Vi vil gerne udbrede nulskrald-tankegangen og engagere ikke
bare borgere, men også virksomheder
og butikker, så det er oplagt at udrulle
projektet i en hel landsby. Projektet
baserer sig på engagerede ildsjæle fra
byen, som er med til at finde løsninger
og dele dem på f.eks. Facebook, så de
når målet om mindre affald.

Projektansøger(e):
AVV I/S (Affaldsselskabet
Vendsyssel Vest)
Tema
Bæredygtigt forbrug og
genbrug
Tilskud:
345.000 kr.

Postnummer:
9800
Projektdeltagere:
AAU
Tankegang A/S
Stop Spild af Mad
Hjørring Kommune

Hvad har I fået ud af støtten?
Nulskrald Landsby kunne ikke lade sig
gøre uden støtten fra puljen. Så var vi
blevet nødt til at stoppe efter pilotprojektet, men med støtten kan vi nu overføre projektet til en mere samlet enhed,
en hel landsby, og dermed høste en
række andre erfaringer end fra pilotprojektet – ikke mindst i forhold til, hvordan
man kan motivere borgerne til at minimere affald og gøre smartere indkøb i
deres hverdag.
Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Vi forventer, at der vil opstå et øget
sammenhold i Tversted og blive kortere afstand mellem virksomheder og
borgere, fordi de ser hinanden som en
del af samme enhed. Projektet bakkes
op af en masse aktører, og helt konkret
er der oprettet en tænketank om affaldsgenanvendelse, og Nulskrald har
skaffet jobs i form af 2 erhvervs-ph.d.er.
hos affaldsselskabet og AAU. Vi samarbejder også med den lokale Brugs og
Spar i Tversted, og de nye samarbejder
fortsætter helt sikkert, for alle får noget
ud af det.
Læs mere om projektet:
www.nulskrald.dk
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»Vi har fået mange positive
tilkendegivelser af, hvor let det
reelt er at minimere sit affald,
og hvor lidt tid det tager«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtigt forbrug og genbrug. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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Gamle jeans
får nyt liv
Med ambitionen om at skabe en moderne genbrugsvirksomhed indsamler
Alexandra Winther Høeg brugte tekstiler og tøj, som marginaliserede kvinder
i systuer genskaber til højkvalitetsprodukter og afsætter til design- og
interiørmarkedet.
Hvad er formålet med projektet?
Projektet udspringer af et større socialt
udviklingsprojekt i Østafrika, hvor jeg
hjælper med til, at denim genbruges
til forskellige produkter. Jeg brænder
for den miljømæssige dagsorden, og
da jeg så, at der allerede findes nogle
få systuer for marginaliserede kvinder
i hovedstadsområdet, var det oplagt at
etablere projektet herhjemme og skabe
grønne jobs til flere kvinder i systuer.
Det er i første omgang jeans, vi samler
ind og laver om til accessoires og living-produkter, og som vi vil sælge i en
række butikker og via internettet. Formålet er at starte et selvkørende projekt
her, men jeg håber også, at projektet
flytter sig til andre danske
byer.

Projektansøger(e):
Alexandra Winther Høeg,
c/o Naked Society
Tema
Bæredygtigt forbrug og genbrug
Tilskud:
453.988 kr.

Postnummer:
2800
Projektdeltagere:
KEA
I Tråd med Verden (ITMV)

Hvad har I fået ud af støtten?
Uden støtte havde jeg ikke formået at
starte projektet op i Danmark. Det har
samtidig været en kæmpe moralsk
støtte at få midler, for det viser, at andre
også tror på projektet, og så får man
mere mod til at kaste sig ud i det.
Hvad betyder projektet for
lokalområdet?
Først og fremmest arbejder vi
på, at der skabes flere jobs på
sociale systuer, og at kvindernes
kompetencer opkvalificeres. Samtidig
kommer der fokus på en grøn tankegang hos både dem, der er involveret i
projektet, og dem, der donerer brugte
jeans til projektet, som f.eks. forældre
på skoler, hvor vi samler ind. Jeg håber,
det en dag bliver lige så normalt at genbruge tekstiler, som at genbruge glas
og pap.
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»Vi starter med jeans. Det er én
af de beklædningsdele, som
mennesker i hele verden har
flest af og derfor kan relatere til.«

Puljen har i 2013 ydet tilskud til andre projekter med fokus på
bæredygtigt forbrug og genbrug. Se mere på side 24-33 og på mst.dk
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Puljen har også ydet
tilskud til:

Bastard Festival
En bæredygtighedsfestival ,
der skal udbrede og begejstre til
bedre udnyttelse af ressourcer
Støtte:
182.500 kr.

Næring til læring
Etablering af skolehaver, som kan
indgå i en mere praksisorienteret
undervisning af børn i specialklasser
Støtte:
40.000 kr.

Work New Ways
Etablering af portal for brugere,
der gerne vil handle bæredygtigt
trods begrænset tid og stramt
budget.
Støtte:
151.477 kr.
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Kampagne
Information og holdningspåvirkning
af såvel fiskere som borgere for at
fremme bæredygtigt kystfiskeri.
Støtte:
300.000 kr.
Greening the City
Genplantning af gamle træer,
som skulle være fældet ved
anlægsarbejder, og plantning af
10.000 energipile på tomme grunde.

Ottilias Have
Etablering af foregangs byhave
med grønne nyttehaver, biavl og
aquaponi og muligheder for at se,
hvad der er bæredygtigt
materialevalg.

Støtte:
133.500 kr.

Støtte:
497.350 kr.
Byhøst
Udvikling og udbredelse af
hjemmeside og app, der hjælper
borgere med at finde vilde råvarer og
udnytte de lokale grønne ressourcer
rundt om i Danmark.
Støtte:
500.000 kr.

Future Force
En teaterforestilling med fokus
på bæredygtighed målrettet børn
i alderen 8-16 år.
Støtte:
492.350 kr.
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Projekter, der har fået tilsagn om støtte i 2013:
Projekttitel

Postnr.

Projektholder

Tilskud (kr.)

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

1300

Frivillignet

492.276

Bespis 5.000 København
Event med fokus på madspild, hvor 5000 danskere skal
bespises med fødevarer, der ellers er kasseret hos detailhandlen.

1306

Communiqué

300.000

1415

Stop Spild Af Mad

442.000

1432
BYHØST
Udvikling og udbredelse af hjemmeside og app, der hjælper
borgere med at finde vilde råvarer og udnytte de lokale
grønne ressourcer, der findes i Danmark.

Byhøst

500.000

1553
Byttemarked under Copenhagen Fashion Week
Afholdelse af et stort byttemarked for tøj på Rådhuspladsen
under Copenhagen Fashion Week

Danish Fashion Institute,
Johanna Topooco

247.400

Ottilias Have
Etablering og drift af en byhave med grønne nyttehaver,
biavl og aquaponics samt muligheden for at se, hvad der er
bæredygtigt materialevalg.

1650

Foreningen Ottilias Have

497.350

Bastard Festival – en bæredygtighedsfestival i Helsingør
Festivalen skal begejstre til bedre udnyttelse af ressourcer
ved at nytænke eksisterende ressourcer og give dem større
og/eller ny værdi på en inspirerende måde.

1727

Foreningen Bastard
Festival

182.500

Grønne garager – bæredygtig andelsforening
Etablering af grønt tag på garageanlæg ved andelsforening
og formidling til lokale institutioner.

1812

Andelsboligforeningen
Vesterbrogade 176 /
Kochsvej 44-46

60.000

2000
Bund til Mund
Via fiskeri, indsamling af vand- og strandplanter og måltider
lavet på produkterne samt åbne camps, der inddrager de
lokale, introduceres en mere bæredygtig livsførelse – og
der skabes interesse for bæredygtig turisme.

Bund til Mund

44.000

Fra asfalt til grøn terapi
Forbedring af videngrundlaget for at dyrke grøntsager i
byen – i køkkenet, i fyrrum og i gården – og udveksling af
erfaringer og frø med andre boligforeninger.

Persille Ingerslev, AB
Falkoner Alle

50.000

Se side 12-13
Stop Madspild – en undervisningskampagne
Undervisningsforløb for folkeskolens ældste elever, der
skal arbejde journalistisk og projektorienteret med emnet
madspild og formidle kampagnens budskaber gennem
f.eks. lokalaviser, blogs m.m.

2000
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Opfølgning på Grøn Kirke-ordningen
Deltagende kirker under Grøn Kirke-ordningen skal
motiveres til en fortsat og forbedret miljøindsats.

2000

Danske Kirkers Råd

369.500

Omstilling NU – Frederiksberg
Oplysningskampagne på Frederiksberg for at gøre opmærksom på grøn omstilling og de miljøinitiativer og
muligheder, der findes lokalt.

2000

Omstillings Cafeen/
Omstilling Danmark

40.000

Bikeit! Cykling for social forandring
Cykelkulturen i lokalområdet Sjælør skal udvides ved at
etablere cykelworkshops og mere permanente aktiviteter
lokalt, som kan fastholde interessen for at benytte cyklen.

2100

Cykling for social
forandring

10.000

Greening the City
Flere delprojekter:
• Genplantning af gamle træer, som ellers skulle fældes
ifb. med anlægsarbejder
• Plantning af 10.000 energipile på tomme grunde
• Inspirationsprojekter om farmers market, genbrug og
urban gardening.

2100

Jørgen Dahl Madsen

133.500

Miljøvækst – mod et affaldsløst samfund
Indsats for at stimulere den cirkulære økonomi via igangsættende foredragsvirksomhed samt konkrete initiativer af
mere professionel karakter/fagligt velfunderede initiativer.

2100

CradlePeople

303.000

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

Restainable

317.620

Gro i byen
Flere skal dyrke egne økologiske produkter, f.eks. ved hjælp
af grokasser og opmærksomhedsskabende events med
uddeling af gratis økologiske frø og gør det selv-løsninger.

2200

Nina Renee Larsen

35.000

ByOasen
ByOasens økologiske bybondegård skal udvikles og
formidles – bl.a. med fokus på biodiversitet.

2200

ByOasen – Miljøpunkt
Nørrebro

288.000

Smart Miljøstation
Etablering af en ‘smart miljøstation’ vha. underjordiske
affaldsbeholdere til beboelsesejendom for at optimere
affaldssortering – samt lokalt byttemarked og information
og dialog med beboere.

2200

AB Pegasus

185.000

8. klasser – fremtidens miljøambassadører
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.

2200

Københavns Miljø- og
Energikontor, Charlotte
Hansen

69.690

Se side 10-11
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Ladegårds Å – vandets kredsløb i byen
Borgerinddragelse i processen om udvikling af Ladegårds
Å/Åboulevard.

2200

Anders Jensen,
Miljøpunkt Nørrebro

63.150

Miljø-homeparties for og af indvandrerkvinder
Uddannelse af etniske kvinder som miljøambassadører, der
kan udføre miljøgennemgang af lejligheder til arrangementer.

2200

Københavns Miljø- og
Energikontor

109.220

Affaldsreduktion gennem reparation af elektronik
Informationskampagne for at fremme reparation af elektroniske produkter frem for anskaffelse af nyt.

2200

Det Økologiske Råd

323.640

SnapRecycle – en bæredygtig applikation
Udvikling af en applikation, der gør det let at forære væk og
dermed genbruge ting, der ellers smides ud.

2200

Christian Askjær
Christiansen

125.000

Klimarigtig villavej – lokal afledning af regnvand
Borgerinddragelse og dokumentation af forløbet omkring
et større projekt om lokal afledning af spildevand.

2300

GF Øresund’s Vejlaug v/
Ellen Højgaard

199.000

Honningbier på taget af Miljøministeriet
2300
og Københavns Rådhus
Honningbier placeres på taget af Miljøministeriet og Københavns Rådhus for bl.a. at skabe øget interesse for bier og
biavl blandt byens borgere.

Københavns
Bybi Forening

166.530

ASPEKTRUM debatgruppe
Kvalificeret og engagerende debat om de langsigtede
miljøudfordringer.

Palle R. Jensen

166.500

Future Force
2400
En teaterforestilling med fokus på bæredygtighed målrettet
børn fra 8-16 år, som skal anspore dem til at sprede bæredygtig adfærd hos venner og familie.

Terra Nova

492.350

Det spiselige kvarter
Stimulering af ”forgrønningsaktiviteter” blandt beboere
som led i en boligsocial aktivitet.

2400

Ea Højer

90.000

BYORGANISK – grøn vækst på
byens organiske køkkenskrald
Indsamling og anvendelse efter kompostering af organisk
køkkenskrald fra køkkener på flere bo- og væresteder på
Nørrebro.

2500

Missionen
blandt hjemløse

380.000

Københavns
Åbne Gymnasium

230.000

2300

2500
Et væksteksperimentarium for grøn OmDannelse
Gymnasieelevernes viden om grøn omstilling skal styrkes
med aktiviteter om emnet grøn omstilling og bæredygtighed f.eks. madaffald til kompost, opsamling af regnvand mv.
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Udbredelse af byttemarkeder
Realisering af en “almennyttig” byttemarked-servicefunktion, der skal uddanne og professionalisere “byttemarkedsgræsrødder” samt potentielle hjemsteder
(kommuner/foreninger) for byttemarkeder.

2605

Lama Juma

413.000

I Love Albertslund – Fase 2
Mobilisering af kommunens borgere til at indsamle henkastet affald vha. forskellige kampagner og fokusområder.

2620

Povl Markussen, Agenda
Center Albertslund

65.000

Mobilistkampagne
Understøttelse af “Formel M”-partnerskabet om
mobilitetsplaner og -netværk på en række arbejdspladser
og i kommuner.

2620

Gate 21, Anna Thormann

268.750

Drivhuset – hvor brugte ting får nyt liv
Etablering af sted, hvor borgere kan aflevere og bytte brugte ting, og som også kan fungere som formidlingssted for
upcyclings-tankegangen.

2620

Albertslund Kommune

120.000

Miljø og fællesskab – hånd i hånd
Beboerne i en socialt udsat bebyggelse skal via et nye
“værested” for reparation og genbrug inspireres til at
minimere ressourceforbruget og være kreative med
genbrugsmaterialer.

2620

Albertslund Boligsociale
Center

85.890

Digital håndbog for etablering og
drift af fælleshaver
Udvikling af en digital håndbog for etablering og drift af
fælleshaver mhp. formidling af eksisterende løsninger.

2630

Miljø- og Energicenteret,
Aiah Noack

100.000

Work New Ways
Etablering af en portal for professionelle brugere, der gerne
vil handle bæredygtigt trods begrænset tid og stramt
budget – en interaktiv portal, hvor udbud og efterspørgsel
matches.

2700

Maja Baungaard Jensen

151.477

Grønne jobs ved genbrug af tekstiler til
interiørprodukter og design
Indsamling af tøj og genanvendelse af tekstiler til
kvalitetsprodukter via systuer for marginaliserede
kvinder – et demonstrationsprojekt, der skal omdannes
til en forening eller socialøkonomisk virksomhed.

2800

Alexandra Winther Høeg

453.988

Mad, Krydderier og Bæredygtighed 2013
Et samarbejde mellem Indvandrekvindecenter Nørrebro og
FødevareBanken giver inspiration til brugen af overskudsfødevarer i hjælpeorganisationer.

2820

Kristina Boldt,
FødevareBanken

127.600

Regnvand og nyttehaver som vej mod
“Det gode boligliv”
Etablering af 30 nyttehaver i Værebro Park samt LAR fra
450 m2 tagflader i form af vanding til haverne.

2860

Gladsaxe Kommune/GAB/ 420.000
DAB

Se side 4-5

Se side 22-23
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Villavenner.dk
Etablering af hjemmeside, der skal være indgang til at
beboere i et større villakvarter engagerer sig i bæredygtigt
forbrug, f.eks. låneordning, genbrugsmarked, fælleskørsel
mv.

2970

Charlotte Kirchheiner
Hansen

171.875

3200

Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov

53.500

Hold Stranden Ren-dag
Frivillige skal mobiliseres til en national, fælles strandrengøring, som vil betyde mindre nyt affald, mere attraktive
strande og mere viden om affaldets kilder.

3400

Hold Danmark Rent

463.000

Grøn livsstil – grønne grundejerforeninger
og boligforeninger
Lokale bolig- og ejerforeninger samles i et grønt projekt og
motiveres til at iværksætte forskellige aktiviteter, der kan
reducere ressourceforbruget.

3450

Foreningen Grøn Guide i
Allerød

296.000

Miljø- og klimaambassadører i grundejerforeningerne
i Furesø Kommune
Videreudvikling af netværkssamarbejde med 196 grundejerforeninger til også at omhandle f.eks. reduktion af vandforbrug, LAR, grøn mobilitet, vareforbrug og genbrug.

3500

Furesø Kommune

285.000

Folkemøde om Skifergas
Oplysning om skifergas og udvindingen heraf i Nordsjælland.

3600

Bjørn Tving Stauning,
Frederikssund Klimaforening

44.500

LAND projektet – Læring og Netværk
Demonstrationsprojekt
Etablering af 5 LAND- centre (Learning And Network
Demonstration), der skal bidrage med information om
bæredygtige løsninger til hverdagen.

4400

Permakultur Danmark

228.900

Projekt Nænsom Fødevareproduktion
Etablering af praktiske forsøg med økologisk fødevareproduktion og bæredygtig levevis på Sejerø.

4592

Foreningen Hernandos
Hideaway

106.445

Klimatilpasning for grundejere
Inspiration til lokal afledning af regnvand – initiativer for
grundejere i Herfølge.

4681

Hans Christian Andersen,
Herfølge Borgerforening

91.875

Netværk Økogrønt
Etablering af et netværk for havedyrkere til videndeling om
dyrkning af økologiske grøntsager.

4683

Helene K. Rasmussen

86.620

Se side 16-17
Forbrug-Genbrug-Reparation
Afholdelse af temadag for at mobilisere lokalsamfundet
og skabe netværk mellem borgere og erhvervsliv, der skal
understøtte hinanden i at fremme en bæredygtig adfærd.
Se side 18-19
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Tænk globalt, handl lokalt og socialt
Affaldsminimering i mange aspekter – fra mindre henkastet
affald til måder at lære borgerne at reparere og genbruge i
foreningens egne værksteder.

4780

Benny Rasmussen

99.500

Uddannelse af Miljøambassadører i Korsløkken
Uddannelse af et større antal miljøambassadører, der
dels via deres egen adfærdsændring, dels via opsøgende
aktiviteter over for naboer skal bidrage til en ændret miljøvenlig adfærd blandt beboerne.

5200

Fyns Almennyttige
Boligselskab

150.000

Mejeriets fælleshave
Aktiviteten i en eksisterende forening skal udvides markant
– både dyrkningsmæssigt og med flere nye medlemmer
og abonnenter af grøntsagskasser – for at engagere flere i
lokal dyrkning og forbrug af økologiske grøntsager.

5462

Else Jespersen

67.011

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

5462

Susanne W. Borg

127.425

Bæredygtig debatstafet – Danmark rundt!
Debatstafet om bæredygtig udvikling gennem foredragsrække/debatarrangementer i hele landet i samarbejde med
aftenskoler og andre oplysningsforbund.

5700

Øko-net

94.002

RESPONS
Øget genbrug af inventar og byggematerialer ved
renovering af lejligheder.

6100

HAB

95.000

Det Eksperimenterende og Inspirerende Klima- og
Miljøværksted
Etablering af et værksted/mødested for mennesker, der
ønsker at eksperimentere med og opbygge nye løsninger
for bæredygtig energi eller genbrug.

6400

Karin Jensen,
VedvarendeEnergi
Sønderborg

166.500

Vi deles om jorden
Jord, vand og viden stilles til rådighed til økologisk
fælleshave, hvor der kan dyrkes egne grøntsager og urter
(”landshare”).

6731

Hans Jeppe Andersen

85.000

Fra ubrugte æbler til sund og velsmagende æblemost
Ved hjælp af en mostpresser udnyttes nedfaldsfrugt bedre,
og havens frivillige udbreder kendskabet til brugen af danske frugter og bær samt inspirerer til privat frugtdyrkning.

6950

Vestjyllands Højskole

54.000

Mobile byhaver i Vejle
Etablering af mobile byhaver i Vejle.

7100

Charlotte Jensen,
Dyrk Vejle

366.200

Stouby – det grønne sogn, hvor vi selv rydder op
Renhold af veje ved at stille udstyr til rådighed, så borgere
kan indsamle henkastet affald.

7140

Stouby og Omegns
Lokalråd

54.700

Se side 8-9

Se side 14-15
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Hedens Blå Guld: Danske originale blåbær
Et område på en besøgsgård beplantes med oprindelige
blåbærsorter for at fremme forståelsen for og bevarelsen
af det naturlige hedelandskab ved at udnytte det på en
bæredygtig måde.

7480

Peter Fuglsbjerg

78.000

Næring til Læring
Skolehaver, som kan indgå i en praksis-orienteret
undervisning af børn i specialklasser.

7800

Resen Skole

40.000

Byens Lunger
Etablering af vertikale udendørs plantevægge på
henholdsvis Kloster Torv og Frederiksgade i Århus.

8000

Den frivillige forening
Himmelhaven

500.00

Oplysning @ Friland
Udbredelse af viden om friland og bæredygtigt byggeri.

8410

Cathrine Dolleris

110.700

Oplysningskampagne om klima- og
naturskånsomt fiskeri
Ved hjælp af information og holdningspåvirkning af såvel
fiskere som borgere søges det at fremme bæredygtigt
kystfiskeri.

8585

Landsforeningen
Levende Hav

300.000

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

8680

Omstilling Ry
v. Svend Åge Munch

50.000

Når det grønne samler Land.Ø.By
Etablering af netværk mellem aktører fra landbrug,
havebrug og boligsociale områder. Udveksling af idéer
og erfaringer for at fremme etablering af byhaver mv.

8700

Søndergien

208.938

Opstart af Aalborg Byhave Karolinelund
Etablering af økologiske fælleshaver i det tidligere Tivoli i
Aalborg for at motivere flere til at benytte egne produkter/
friske produkter og udbrede kendskabet til økologi.

9000

Aalborg Byhave
Karolinelund

35.000

Nulskrald Landsby
Gennem fællesaktiviteter og holdningspåvirkning skal
genanvendelse øges og ressourceforbruget mindskes i
landsbyen Tversted.

9800

AVV I/S.

345.000

Se side 6-7

Se side 20-21
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