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INTRODUKTION TIL PROJEKTET 
 
 
I dagens skiftende miljøklima har samfundet mere end nogensinde før brug for 
miljøinnovation og bæredygtigt fokus. Klimaændringerne påvirker alle lande på alle 
kontinenter. De forstyrrer de nationale økonomier og påvirker liv. Fra dødbringende 
hedebølger og ødelæggende tørke til decimerede skove og kystlinjer, der eroderes af 
stigende vandstand i havene, er klimaændringerne allerede i gang med at kræve deres pris i 
Europa og resten af verden. Ifølge den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur 
(The European environment - state and outlook 2020. Knowledge for transition to a 
sustainable Europe) står Europa over for miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og 
hastende karakter. Selv om de europæiske miljøpolitikker har gjort en forskel, er der et 
presserende behov for ændringer for at tackle klimaændringer, tab af biodiversitet og 
overforbrug af naturressourcer.  
 
De seneste statistikker om energi, transport og miljø, som Eurostat har offentliggjort (2020), 
understreger vigtigheden af at integrere bæredygtighedshensyn i bredere økonomiske og 
sociale initiativer og i specifikke miljø- og klimaændringspolitikker. Green Step-projektet 
forstår, at det haster i vores tid, og det stræber efter at udstikke vejen til at udvikle og 
gennemføre løsninger, der vil medføre forandringer på mikro- og makroniveau, med EU's 
strategi for tilpasning til klimaændringer (vedtaget i februar 2021), den europæiske Green 
Deal og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling som baggrund. På trods af 
bæredygtighedens fremtrædende rolle som begreb er samfundets udvikling fortsat dybt 
uholdbar (World Economic Forum. (2018), "The global risks report, Insight Report", WEF, 
Genève; World Wide Fund for Nature (2016), Living planet report 2016: risk and resilience in 
a new era, WWF, Gland). Gennemførelseshuller i de miljømål, der er specificeret i EU's 
miljølovgivning, er dyre for samfundet og materialiserer sig i forskellige former, såsom øget 
sygdom som følge af luft- og støjforurening eller uudnyttede markedsmuligheder og 
økonomiske tab (EC, marts 2019).  
 
Ovenstående data viser, at der er et akut behov for et paradigmeskift for at ændre 
samfundet. Uddannelse spiller en vigtig rolle i denne proces, og ifølge "Adult Education and 
Sustainability" (European Association for the Education of Adults, 2018) skal ikke-formel 
voksenuddannelse stadig omlægges for at hjælpe både voksenundervisere og elever med at 
udvikle viden, færdigheder, værdier og adfærd, der er nødvendige for at tage fat på og 
bringe emner som klimaforandringer og biodiversitet ind i undervisningen og læringen. 
Derfor anerkender Green Step-projektet, at ikke-formel voksenuddannelse effektivt kan 
gribe ind og blive et af de mest effektive og dokumenterede redskaber til bæredygtighed 
både ved at styrke kompetencerne hos voksenundervisere med ringe 
bæredygtighedskompetencer og ved at give voksne elever mulighed for at ændre sig selv og 
det samfund, de lever i.  
 
Under hensyntagen til alt det ovenstående har Green Step-projekterne til formål at: 



• øge bevidstheden om behovet for fremtidsorienterede læseplaner og metoder til ikke-
formel voksenuddannelse, der tager fat på de miljø- og klimaudfordringer, som dagens 
samfund står over for  
• eksperimentere med nye tilgange til læring med henblik på bæredygtighed og validere 
dem empirisk  
• afprøve innovative metoder, der vil omdanne voksenundervisere og lærende, især 
lærende med indvandrerbaggrund, til miljøbevidste, ægte forandringsagenter.  
• fremme af et fleksibelt, lokalt læringsprogram, der er tilpasset voksnes, herunder 
indvandreres, læringsbehov i forbindelse med spørgsmål om miljømæssig bæredygtighed, 
klimaændringer og (indre) adfærdsændringer  
• inddrage det bredere voksenuddannelsessamfund samt lokale 
bæredygtighedsinteressenter (lokale læringscentre, civilsamfundet, ngo'er, offentlige 
myndigheder osv.) for at støtte elevernes, især indvandrerelevernes, overgang til grønnere 
økonomier og samfund ved at udstyre dem med færdigheder til grønne job og motivere 
dem til at indføre en bæredygtig livsstil. 
 
The Green Step finansieres under Den Europæiske Unions Erasmus+-program, og dets 
konsortium består af: 

 Netwerk Pro (Nederlandene) 
 SYNTHESIS Center for Forskning og Uddannelse (Cypern) 
 FO-Aarhus (Danmark) 
 Glocal Factory (Italien) 
 GAL Napoca Porolissum (Rumænien) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

THE GREEN STEP LÆSEPLAN: VOKSENUNDERVISNING OG 
MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED 
  
 
Uddannelse spiller en central rolle i forbindelse med at fremme overgangen til en mere 
bæredygtig livsstil, især i kraft af dens evne til at udbrede viden om tilgængelige alternativer, 
øge bevidstheden om klimaændringer og miljøforringelse, motivere enkeltpersoner til at tage 
ansvar for deres påvirkning og ændre underliggende sociale normer. Bevidsthed som følge af 
uddannelse om bæredygtig livsstil er afgørende for at gøre disse drastiske livsstilsændringer 
acceptable. Den største udfordring i forbindelse med uddannelse i bæredygtighed er, hvordan 
man kan støtte initiativer, der stimulerer den enkeltes bevidsthed om den centrale rolle, de 
selv spiller i udformningen af samfundet, og som sætter dem i stand til at vælge en ansvarlig, 
bæredygtig livsstil, der kan skabe forandringer. 
 
Dette indebærer, at der skal gives mulighed for at lære om de systemer og processer, der er 
forbundet med forbrug, om nulaffalds- og upcycling-bevægelsen eller om de foranstaltninger, 
de individuelt og kollektivt kan træffe for at minimere virkningerne af klimaændringerne. Det 
indebærer også genindlæring og omorganisering af information i bredere sammenhænge - 
ændring af fastlåste tankesæt og mod til at drømme om alternative fremtidsudsigter inden 
for f.eks. en grøn økonomi. Den nuværende situation viser, at der er behov for yderligere 
udvikling af analytiske, refleksive tænkefærdigheder for at dekonstruere veletablerede 
normative adfærdsmønstre og holdninger i forhold til bæredygtighedspraksis, som 
enkeltpersoner over hele verden er blevet udsat for.  
 
Formel og uformel voksenuddannelse samt livslang læring bør være arenaer for uddannelse i 
bæredygtighed, så at en ansvarlig bæredygtig livsstil fremmes. Uddannelse i bæredygtighed 
bør være et instrument til at sikre bevidsthed om, hvordan man fungerer som borgere, der 
ikke blot træffer selektive, reflekterede livsstilsvalg med henblik på at forbedre sig selv, men 
som også skaber ændringer på samfunds- og kollektivt plan ved at søge kreative nye løsninger 
og engagere sig som interessenter i de dialoger og debatter, der er bestemmende for 
politikken. 
 
I den forstand har denne e-publikation, Green Step Curriculum, til hensigt at bygge bro over 
den kløft, der findes i de formelle og ikke-formelle læseplaner for voksenuddannelse, og at 
foreslå et innovativt teoretisk grundlag, der kan fungere enten som et selvstændigt 
kursusmateriale eller som et tillæg til eksisterende læseplaner, der mangler et element af 
uddannelse i bæredygtighed. Ved at bruge dette læseplan vil voksenundervisere/undervisere 
uddybe deres viden om en lang række emner, der er yderst relevante for miljømæssig 
bæredygtighed, og hjælpe deres elever til at forstå og reflektere over 
bæredygtighedsspørgsmål. 
 
Læreplanen består af 5 forskellige kapitler om 5 overordnede og indbyrdes forbundne temaer 
som er: klimaindsats, grønne byer og samfund, ansvarligt forbrug, nulaffald og upcycling samt 
grønne job og grøn økonomi. 
 



Voksenundervisere og undervisere kan også i slutningen af læseplanen, som et addendum, 
finde den pædagogiske ramme for Green Step, der tager højde for behovet for integration af 
uddannelse i miljømæssig bæredygtighed og klimaændringer i formel og ikke-formel 
voksenuddannelse. Formålet med den pædagogiske ramme er at hjælpe voksenundervisere 
med at gennemføre aktiviteter, der fremmer bæredygtighed ved hjælp af elevcentrerede 
processer for at skabe et fællesskab for udvikling og læring. Vi ved allerede, at der ikke findes 
nogen "korrekt" pædagogik for bæredygtighedsuddannelse, men der er bred enighed om, at 
det kræver et skift i retning af aktive, deltagende og erfaringsbaserede læringsmetoder, der 
engagerer den lærende og gør en reel forskel for hans/hendes forståelse, tænkning og evne 
til at handle. Pædagogikken vil være baseret på en pædagogisk proces, der fremmer læring 
med og for naturen og støtter de lærende i at forandre sig selv og det samfund, de lever i. 
 
Med andre ord forbedrer Green Step Curriculum voksenundervisernes viden om relevante 
bæredygtighedstemaer, og Green Step Pedagogical Framework giver de metoder og 
værktøjer, der kan bruges til at formidle denne nye viden.  
 
 
Alt i alt vil du ved at dykke ned i denne e-publikation få større bevidsthed og viden om de 
emner, der er relateret til bæredygtighed. Du vil forstå vigtigheden af at sikre, at du fører en 
bæredygtig livsstil, og at de samfund, du lever i, er grønne, inkluderende, sikre og forvaltes 
bæredygtigt. Du vil blive udstyret med værktøjer til at anvende den nyerhvervede viden i dit 
lokalsamfund og være med til at skabe en stærkere fællesskabsfølelse i lokalsamfundet. 
Gennem denne nyerhvervede viden vil du også få en stærkere stemme, en følelse af værdi og 
et ønske om demokratisk deltagelse. 
 
Vi håber, at du vil nyde denne publikation lige så meget som vi gør! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITEL 1  
 
Klimaindsats 
 
 
 
 
 
 
 
Indledning 

 
Hvert eneste sekund af vores liv er vi de tavse vidner til en meget hurtig og alvorlig ændring 
af vores klima. Det sker på globalt, nationalt, lokalt og individuelt plan. Derfor er vi nødt til at 
handle nu. Det er vores individuelle ansvar at forstå klimaændringsprocesserne og udforme 
foranstaltninger til at reducere menneskets indvirkning på miljøet, men det er også den 
eneste bæredygtige vej for vores lokalsamfund. 
 
I dette kapitel besvares nogle af de oftest stillede spørgsmål vedrørende klimaændringer og 
den rolle, vi mennesker spiller i denne sammenhæng. Den afgørende ændring skal udvides 
fra det lokale niveau til at blive en global omstilling om dette kritiske spørgsmål. Desuden 
uddybes de relevante foranstaltninger, der skal træffes fra det globale til det lokale niveau. 
Det bringer også en række eksempler, der viser, hvordan engagement i lokalsamfundet kan 
se ud, og hvorfor dette engagement er vigtigt for den globale klimabevægelse. 
 
Vi er unge, mens vores planet er evig, og de næste generationer er afhængige af os. Vi må 
huske på, at der lige nu stadig er håb. At tage det grønne skridt betyder at finde vores egen 
grønne sindstilstand, et grønnere perspektiv, som vi opfatter vores univers gennem. Og vores 
univers venter på, at vi beslutter os for, at den eneste mulige løsning er en grøn løsning. 
 
Kapitlet fokuserer på de vigtigste udfordringer, som vi står over for med hensyn til miljøet. 
Under læsningen af dette kapitel vil vi lære om den globale opvarmning som en reel 
udfordring for vores samfund, de vigtigste årsager til den globale opvarmning, de faktorer, 
der bidrager til den globale opvarmning, vigtigheden af at bekæmpe klimaændringerne, de 
løsninger, vi har til det, og lokal bedste praksis eller eksempler på miljøbeskyttelse.  
 
Det er meget vigtigt at forstå, at de miljøproblemer, vi står over for i dag, er reelle. Der er sket 
udsving i de globale temperaturer i de seneste år, og disse temperaturer er årsag til 
drivhusgasser, CO2 -emissioner osv. Men der findes løsninger på disse problemer, og vi vil få 
en samlet gennemgang af disse løsninger efter at have undersøgt de problemer, der har skabt 
behovet for at finde løsninger. Nogle eksempler er energieffektivitet, vedvarende 
energikilder, reduktion af emissioner i transportsektoren, reduktion af forbruget, fremme af 
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genbrug osv. Vigtigst af alt vil vi gennemgå nogle lokale eksempler på miljøbeskyttelse, som 
repræsenterer små skridt for miljøet og vores velfærd i fremtiden. 
 
 
 
 

1.1 Hvordan ved vi, at klimaet opvarmes, og at vi mennesker er hovedårsagen?  
 

Læringsmål 
Voksenunderviseren skal: 

 Forstå, hvad hovedårsagerne til den globale opvarmning er. 

 Vide hvilke hovedsektorer og forurenere, der bidrager til global opvarmning. 

 Være i stand til at kommunikere disse argumenter til andre der skal lære. 
 

 

 
 
Der er generel enighed i det videnskabelige samfund om, at klimaændringer og global 
opvarmning er reelle. Denne konsensus stammer fra den store mængde observations- og 
rekonstruerede data, der understøtter dette udsagn. 
 

 
Figur 1. Ændringer i den globale overfladetemperatur (decadal gennemsnit) som rekonstrueret (1-2000) og observeret (1850-2020). 

Kilde - Figur SPM.1 i IPCC, 2021: Resumé for politikere. I: Klimaændringer 2021. 

 
Som vi kan se af figuren ovenover, har temperaturvariationen i de sidste 2000 år aldrig 
oversteget 0,5 °C.  Men fra 1850 med begyndelsen af den industrielle revolution og udbredt 



brug af fossile brændstoffer, kan vi se en kraftig stigning i den gennemsnitlige globale 
temperatur, der allerede overstiger 1 ° C stigning.  
 

 
 
Vi har været vidne til en acceleration af temperaturstigningen, især i de sidste tre årtier. Ifølge 
Copernicusdata (2022) var 2021 de femte varmeste nogensinde år, marginalt varmere end 
2015 og 2018. Samlet set har de seneste syv år været de varmeste syv år, der er registreret 
med en klar margin. Mens klimacyklusser sker, og vores jord gennemgik koldere og varmere 
perioder (istider og mellemistider), er hastigheden af den nuværende temperaturstigning (i 
de sidste årtier) uden fortilfælde for jordens klima 
 
Hvad er hovedårsagerne til denne temperaturændring? 
Jordens atmosfære består af flere forskellige gasser (nitrogen, ilt, argon, kuldioxid, metan 
osv.). Nogle af disse gasser (de mest virkningsfulde er CO2 - kuldioxid og CH4 - metan) 
fungerer som et usynligt glastag, der lader solen energi (varme) nå jordens overflade, men 
forhindrer den i at forlade vores atmosfære. Denne proces ligner meget det, der sker i et 
drivhus (med gennemsigtigt tag, der lader solen og varmen komme ind, men forhindrer det i 
at forlade), derfor kalder vi disse gasser drivhusgasser. Denne proces er meget vigtig for vores 
generelle velbefindende, da den forhindrer jorden i at "fryse op" og bidrager direkte til 
eksistensen af liv på vores planet. 
 
Men hvis procentdelen af drivhusgasserne vokser på grund af nogle eksterne faktorer, vil 
deres virkning også stige. Det betyder, at mere og mere af solens varme vil blive holdt i jordens 
atmosfære. På grund af det vil atmosfæren blive varmere og varmere. På en meget forenklet 
måde kan vi henvise til denne proces som global opvarmning." 
 



 
Figur 3. Jordens atmosfære fanger noget af solens varme og forhindrer den i at forsvinde tilbage i rummet 

om natten. Krediteret til: NASA / JPL-Caltech 

 
Mængden af kuldioxid i atmosfæren er steget sammen med menneskelige emissioner siden 
starten af den industrielle revolution i 1750. Emissionerne steg langsomt til omkring 5 
milliarder tons om året i midten af det 20. århundrede, før de steg til mere end 35 milliarder 
tons om året ved udgangen af århundredet (NOAA Climate.gov).  
 
 
Hvem producerer drivhusgasser? 
Der er flere kilder, der udleder CO2- eller CH4-gasser. Hvis vi skal se på miljøet, kan vi se, at 
for eksempel vulkanudbrud også frigiver store mængder CO2, mens gæring af blade og andet 
organisk materiale fra skove eller marker kan frigive CH4. Mens der er mange flere eksempler 
på CO2 produceret som følge af miljøprocesser, er det klart, at de vigtigste emissioner af CO2 
er forårsaget af menneskelige aktiviteter. Bare for at sætte tingene i perspektiv tegner al 
vulkansk aktivitet fra 1850 til vores dage sig for mindre end 1% af de samlede emissioner, der 
frigives gennem menneskelig aktivitet. For eksempel frigav udbruddet af St. Helens (1980) og 
Pinatubo (1991) vulkanerne en mængde CO2, der svarer til 2, 5 timers menneskelig CO2-
udledning. 
 
Klimamodellen, der er udviklet til IPCC's 6. rapport, viser tydeligt, at hvis vi fjerner 
menneskelige emissioner, vil den globale gennemsnitstemperatur forblive konstant. 



 

Figur 4. Ændring i den globale overfladetemperatur (årligt gennemsnit) observeret og simuleret ved hjælp 

af menneskelige og naturlige og kun naturlige faktorer (både 1850 - 2020). Kilde - Figur SPM.1 i IPCC, 2021: 

Resumé for politikere. I: Klimaændringer 2021. 

 
Det, vi ser i øjeblikket, er faktisk en stigning udelukkende forårsaget af menneskelig aktivitet 
og efterfølgende emissioner af drivhusgasser. Hvis vi skal se på, hvilke sektorer der bidrager 
mest til at øge emissionerne og dermed klimaændringerne, kan vi se, at den mest effektfulde 
er energisektoren (73,2 %), efterfulgt af landbrug og arealanvendelse (18,4 %), industrien (5,2 
%) og affald (3,2 %). 
 
 

1.2 Behovet for at bekæmpe klimaændringer 

 

 
 
Selvom det er klart, at klimaet ændrer sig, og vi mennesker er ansvarlige for det, kan man 
spørge "Og hvad så? Hvorfor skal vi bekymre os?". Desværre er dette ikke hypotetiske 
spørgsmål, da der er mange mennesker, der tænker på denne måde. Det er derfor vigtigt at 
forstå, hvad der står på spil, og hvorfor vi skal være bekymrede.  
 

 
Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 
 Forstå, hvad hovedårsagerne til den globale opvarmning er. 
 Vide hvilke hovedsektorer og forurenere, der bidrager til global opvarmning. 
 Være i stand til at kommunikere disse argumenter til andre der skal lære. 

 

 



 
Der findes mange værker, der beskriver klimaændringernes konsekvenser, og vi kan ikke 
præsentere alle disse argumenter i dette kapitel. Det er dog vigtigt at fokusere på dem, der 
kan have en direkte indvirkning på vores liv og velbefindende. 
 
 

 
I rapporten Air Quality in Europe fra 2020 anslås det, at ca. 8,7 millioner mennesker dør årligt 
på grund af forurening fra fossile brændstoffer. Selv om situationen i Europa er blevet 
væsentligt forbedret, fremhæver rapporten, at ca. 400 000 mennesker dør for tidligt på grund 
af forurening. Afbrænding af kul, diesel eller benzin producerer meget små partikler, kaldet 
PM 2,5. Disse partikler er giftige og ekstremt små, så de kan ende i vores lunger og forårsage 
store luftvejsproblemer. Desværre blev den maksimale sikkerhedstærskel for disse partikler 
overskredet i 6 medlemsstater (Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Italien, Polen, Rumænien og 
Italien). I praksis betyder det, at folk fra disse lande er udsat for de skadelige virkninger, der 
skyldes indånding af PM 2,5-partikler. Ifølge rapporten er PM 2,5-partikler årsag til 25 000 
dødsfald i Rumænien, hvilket placerer Rumænien på en 8. plads i EU med hensyn til dødsfald 
forårsaget af luftforurening. 
 

 
Den stigende globale temperatur fører til en stigende forekomst af ekstreme 
vejrbegivenheder. Her har vi tale om hedebølger, ekstreme tørker, tordenvejr, tornadoer og 
andre ekstreme meteorologiske begivenheder. De mest "synlige" ekstreme vejrbegivenheder 
for os er sandsynligvis hedebølger og de dermed forbundne tørker. Ifølge en undersøgelse 
offentliggjort i 2018 mistede byen Cluj-Napoca ca. 38 mio. euro på grund af tre hedebølger, 
der fandt sted i sommeren 2016. Tabene kom fra tab af produktivitet, øgede energiudgifter 
eller sundhedsrelaterede udgifter. 
 
Forekomsten af ekstreme temperaturhændelser steg fra 1 gang hvert 10. år i perioden 1850-
1900 til 2,8 gange hvert 10. år. Desværre vil dette tal også stige i fremtiden. Som det fremgår 
af IPCC-rapporten, kan disse begivenheder i det værst tænkelige scenarie (hvor vi ikke 
bekæmper klimaændringernes dynamik) forekomme hvert år. 
 

1.3 Tiltag mod klimaforandringer 

 
 

Læringsmål 
Voksenunderviseren skal: 

 Være i stand til at kortlægge større tiltag, der er nødvendige for at reducere 
forureningen og dermed den globale opvarmning. 

 Kommunikere disse argumenter til et bredere publikum ved hjælp af nøjagtige tal 
og data.  

 

 
 
 

Forurening og sundhed 

Ekstreme vejrforhold - socioøkonomiske konsekvenser 



Desværre har vi allerede nået en meget høj koncentration af CO2 i atmosfæren, og 
temperaturstigningen vil fortsætte i de næste næste år. Når eksperterne drøfter løsninger, 
sigter de ikke mod at udarbejde foranstaltninger, der kan vende den eksisterende dynamik, 
da det er umuligt. Eksperter og politiske beslutningstagere overvejer snarere, hvilke 
foranstaltninger der er de bedste til at begrænse hastigheden af den globale opvarmning og 
sikre en bæredygtig udvikling for fremtidige generationer. Selv om dette er en meget 
vanskelig udfordring, der involverer mange forskellige aktører og foranstaltninger, kan det 
koges ned til én vigtig ting - at reducere emissionerne. 
 
Reduktion af CO2-emissioner 
Ud fra det, vi har lært indtil nu, er vi nødt til at reducere vores emissioner drastisk, som 
primært kommer fra energi- og landbrugssektorerne. Vi kan dog ikke bare stoppe vores 
kraftværker og biler for at reducere CO2-emissionerne med det samme, for det kan føre til et 
sammenbrud i vores samfund. Så vi er nødt til at finde på en række foranstaltninger, der 
ganske vist mindsker forureningsmængden, men som ikke forringer vores livskvalitet. I dette 
kapitel vil vi kun fokusere på to typer foranstaltninger, som vi kan gennemføre for at nå dette 
mål. 
 
a. Energibesparelser 
En nyere undersøgelse, der er gennemført i Rumænien og offentliggjort i 2021, viser, at 13 % 
af de rumænske husstande efter at have betalt alle deres energiregninger synker under 
fattigdomsgrænsen. Undersøgelsen blev gennemført før stigningen i energipriserne som 
følge af krigen i Ukraine, og derfor er energiprisernes reelle indvirkning på husholdningernes 
indkomst endnu større nu. 
 
I betragtning heraf er der en række foranstaltninger, der er skitseret i EU's planer "Fit for 55" 
og RePowerEU, som har til formål at forbedre vores energimæssige modstandsdygtighed, 
reducere energiforbruget og den deraf følgende forurening: 
- Øget energieffektivitet er sandsynligvis en af de vigtigste foranstaltninger, som regeringer 
og beslutningstagere skal tilskynde til. Ved at sikre, at nye boliger (eller renoveringsarbejder i 
ældre bygninger) tager hensyn til de bedste løsninger til at reducere energiforbruget, kan man 
bidrage til at reducere det generelle energiforbrug og dermed reducere vores generelle 
udgifter til opvarmning eller elforbrug. I den forbindelse har EU som mål at opnå en reduktion 
af energiforbruget på 32,5 % i hele EU inden 2030. Øget energieffektivitet vil ikke blot 
reducere de energirelaterede emissioner, men vil også bidrage til at reducere 
energifattigdom, da et mindre energiforbrug betyder, at vi skal betale for mindre energi. 
- En øget andel af vedvarende energikilder vil bidrage til at reducere de samlede emissioner i 
forbindelse med energisektoren. Da solcelleparker og vindmøller ikke bruger fossile 
brændstoffer til driften, er deres CO2-fodaftryk (forurening) ekstremt lavt (kun CO2 
produceres i produktions- og transportfasen) sammenlignet med traditionelle kul- eller 
gasfyrede kraftværker. Europa-Kommissionen har i sin REPowerEU-plan foreslået at øge 
målet for den samlede produktion af vedvarende energi i det kontinentale energimix til 45 % 
i 2030. 
- Reduktion af emissioner fra transportsektoren. Her diskuterer vi en række forskellige 
foranstaltninger på forskellige skalaer. I juni 2022 vedtog EU en ambitiøs plan om, at 100 % af 
de biler og varevogne, der produceres i EU i 2035, ikke skal være forurenende. Det betyder, 
at der fra 2035 ikke længere vil blive produceret nye biler med fossilt brændstof i EU. På 



nationalt plan skal vi overveje at støtte og tilskynde til alternativ mobilitet, da f.eks. tog er 
mindre forurenende end biler eller fly. På lokalt/byplan skal vi udvikle en pålidelig og sikker 
infrastruktur, der tilskynder folk til at bruge cykel, løbehjul eller med offentlig transport som 
et mere bæredygtigt og sundere alternativ til personbiler. 
 
b. Bæredygtig udnyttelse af ressourcer 
I øjeblikket er vores økonomiske model i høj grad baseret på en lineær logik - Producere - 
forbruge - bortskaffe. Dette paradigme tilskynder til udnyttelse af naturressourcerne i et 
meget højt tempo (fra fældning af hele skove til ophugning af bjerge) kombineret med en 
meget hurtig brug og bortskaffelse af produktet. Et godt eksempel er f.eks. plastikposer, som 
vi kun bruger til at transportere et produkt fra butikshylden til bagagerummet i vores bil. Når 
vi først er hjemme, smider vi poserne og glemmer dem, men den energi, der bruges til at 
fremstille poserne, og den yderligere energi og de emissioner, der er forbundet med 
bortskaffelsen af poserne, bidrager direkte til de stigende emissioner. 
 
Et alternativ til denne lineære model er det cirkulære økonomiparadigme. I denne nye 
økonomiske model bortskaffes varerne ikke hurtigt, men genbruges og holdes højere oppe i 
værdikæden så længe som muligt. På den måde bidrager vi til at reducere emissionerne på 
tre vigtige måder: 
- Ved at reducere forbruget og bruge produkterne længere reducerer vi behovet for udvinding 
af nye materialer, og dermed holder vi vores naturkapital intakt og forhindrer tab af 
biodiversitet. Et godt eksempel i denne sammenhæng er madspild. Ifølge rapporten om 
fodaftryk for madspild går ca. 20 % af al produceret mad til spilde i EU. Hvis vi skulle betragte 
alle de emissioner, der stammer fra madspild, som et enkelt land, ville det ligge på 
tredjepladsen i verden som det mest forurenende land efter Kina og USA. 
- Genbrug og reparation af varer mindsker også behovet for produktion, transport og 
opbevaring af nye varer, hvilket igen forhindrer emissioner fra produktions- og 
transportprocesserne. 
- Genbrug forhindrer emissioner fra deponering af store affaldsmængder (som producerer 
store mængder CH4 og andre farlige forurenende stoffer for vores miljø). 
 
Ud over denne miljøpåvirkning sparer vi penge ved at reducere vores forbrug og bruge 
produkterne i længere tid, hvilket bidrager direkte til vores materielle velfærd. 
 

1.4 Erfaringer fra lokalsamfund til globalt lederskab 
 

                                                    Læringsmål 
                                              Voksenunderviseren skal: 

 Kende til eksempler på vellykket tilpasningspraksis fra lokalt plan. 

 Forstå bottom-up-handlingens rolle i foranstaltninger til modvirkning 
af klimaændringer. 

 Være i stand til at præsentere og diskutere disse eksempler med et 
bredere publikum. 

 
 



I betragtning af problemets omfang og størrelsen af de nødvendige nedskæringer kan vi føle, 
at vores rolle lokalt simpelthen er for lille og ubetydelig. Det kunne imidlertid ikke være 
længere fra sandheden, faktisk er lokale initiativer og bottom-up, problemløsningsstrategier 
dem, der har reel kapacitet til at levere en ændring. Selv om vi forstår retningen og de 
nødvendige foranstaltninger på globalt plan, skal disse gennemføres og støttes på lokalt plan 
af engagerede lokale aktører. I den forbindelse kan vi skitsere mindst to måder, hvorpå 
lokalsamfundene kan og bør engagere sig i indsatsen mod klimaændringer. 
 
a. Oprettelse af aktionsgrupper til kortlægning og løsning af problemer på lokalt  
Bottom-up-aktioner kræver samarbejde og interaktion på lokalt plan. Denne type dynamik 
skabes normalt gennem en foreningsstruktur, som omfatter alle relevante aktører på lokalt 
plan. Normalt tager disse aktionsgrupper udgangspunkt i et ønske om at løse et meget klart 
identificerbart lokalt problem. I Cluj County er nogle af de mest presserende spørgsmål, der 
har bragt folk sammen, miljøbeskyttelse og social beskyttelse, affaldshåndtering og 
genoprettelse af biodiversitet. Ngo'er som Cluj Community Foundation eller GAL (Local Action 
Group) Napoca Porolissum er gode eksempler på det at bygge bro mellem miljøproblemer og 
lokal handling. 
 
Gennem deres projekt "Active Communities in Environmental Conservation" har Cluj 
Community Foundation f.eks. oprettet to arbejdsgrupper i Băișoara og Bonțida, som har til 
formål at løse problemet med lav genanvendelsesgrad og affaldsforurening i disse samfund. 
Selv om spørgsmålet er meget komplekst, giver inddragelsen af lokale, regionale og endda 
nationale aktører hele initiativet et meget godt grundlag for dialog og handling. Som et 
resultat af gruppemøderne lykkedes det aktørerne at overvinde en række administrative og 
institutionelle blokeringer og skitsere en række konkrete tiltag, der direkte vil bidrage til en 
mere omhyggelig affaldshåndtering på lokalt plan. 
 
b. Koordinerede lokale aktioner 
Kampagner eller aktioner, der organiseres med inddragelse af lokalsamfundet, bidrager til 
problemløsning og skaber samtidig en følelse af relevans for et specifikt spørgsmål/emne. I 
denne henseende opnår en grønnings- og rengøringsaktion som den, der fandt sted i 
Rachițele, eller skovplantningsaktionen i Mărișel to vigtige mål: på den ene side bidrager den 
til et renere og sikrere miljø, men vigtigere er det, at den forbinder aktionsgrupper, 
mennesker og lokale myndigheder med den globale miljødagsorden. 
 
Selv om sådanne aktioner kan virke små i forhold til de globale udfordringers omfang, er det 
snarere deres sammenhæng og kontinuitet, der betyder noget. Hvis vi kan sikre, at sådanne 
aktioner ikke er sporadiske, men snarere strategidrevne, programmerede og med inddragelse 
af administrative aktører, kan vi være sikre på, at virkningen vil vise sig på længere sigt. De 
kan opbygge lokal social kapital, bidrage til at sætte dagsordenen og omsætte den globale 
klimaindsatsdiskurs til lokale klimaindsatsbevægelser. 
 
I dette kapitel understreges betydningen af at tage nogle skridt til at beskytte miljøet. Ved at 
reducere forbruget, bruge energien effektivt, genbruge og gøre det grønnere kan vi bidrage 
til et bedre samfundsliv. De udfordringer, vi står over for, er reelle, og der er presserende 
foranstaltninger, som vi må træffe for at bidrage til en sikrere fremtid. Desuden er det vigtigt 
at uddanne andre til at bidrage til at beskytte miljøet. Men før vi uddanner andre, er det 



vigtigt at få dem til at forstå og erkende de problemer, vi står over for, og derefter at give dem 
de nødvendige oplysninger og redskaber til at lære om de nødvendige skridt til en bedre, 
grønnere og sikrere planet. 
 
 
 

Inspiration til fremtiden 
Som  tidligere nævnt er der forskellige tiltag, der kan bidrage til en bedre forståelse af 
klimaindsatsen og forbedre kvaliteten af miljø og liv i lokalområdet. Et meget vigtigt initiativ i 
Rumænien, især i Cluj County-området, er InfoClima. 
 
InfoClima (https://www.infoclima.ro/) er en platform, der har til formål at omsætte 
videnskabelig viden om klimaændringer i forståelige begreber. Som en videnskabelig 
kommunikationsplatform arbejder InfoClima tæt sammen med forskere og journalister for at 
sikre, at kvaliteten af klimarelateret dækning er høj og videnskabeligt baseret, samtidig med 
at den understøtter en mere "offentligt orienteret" kommunikationsstrategi. Platformen har 
indtil videre offentliggjort mere end 100 artikler, der engagerer 30+ forskere og 50+ 
journalister. 
 
Andre vigtige lokale tiltag er forgrønnelsesaktionen i landsbyen Mărișel, hvor omkring 150 
frivillige plantede træer på et areal på 3 hektar jord. De bjergrige områder i Rumænien led af 
massiv skovrydning, derfor er mange miljøforanstaltninger orienteret mod at løse dette 
problem. 
 
Der lægges særlig vægt på rengøringshandlingerne. Det gælder ikke kun de store, befolkede 
byer, men også landsbyerne. Der er en rengøringsaktion i landsbyen Răchițele, fra Cluj 
County, der sker årligt. Handlingen foregår i udkanten af landsbyen, og der samles mange 
tons affald. De rensede områder er meget populære blandt turister, hvorfor sådanne 
handlinger er nødvendige.   
 
Sådanne handlinger udføres også i skoler, hvor de udgør den såkaldte "Genbrugspatrulje". 
Eleverne lærer at genbruge forskellige materialer og vigtigheden af genbrug. Den slags 
foranstaltninger er meget vigtige på lokalt plan, da små foranstaltninger vil have stor 
betydning i fremtiden. 
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KAPITEL 2 
 
Grønne byer og lokalsamfund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledning 
 
Et grønt miljø bidrager aktivt til livskvaliteten. Vi er alle lykkeligere og har det bedre i grønne 
omgivelser, i grønne byer, uanset om vi arbejder der, bor der eller bare er på besøg. Grønne 
områder som parker og offentlige haver indbyder til socialt samvær og tilskynder folk til at 
motionere og slappe af, hvilket vil forbedre deres sundhed. Tilstedeværelsen af grønne 
planter og aktiviteter i naturlige omgivelser bidrager også til sikrere og mere 
sammenhængende kvarterer. 
 
Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byer. I 2050 forventes denne andel at stige til 
6,5 mia. mennesker, hvilket svarer til to tredjedele af verdens befolkning. Byerne spiller en 
vigtig rolle i forbindelse med klimaændringerne, da byernes aktiviteter er store kilder til 
drivhusgasemissioner. Omkring 75 % af de globale CO2-emissioner skyldes byerne, og 
transport og bygninger er blandt de største bidragydere. Vi kan derfor ikke opnå en 
bæredygtig udvikling, medmindre vi ændrer den måde, vi bygger og forvalter vores byer på. 
 
FN's mål for bæredygtig udvikling afspejler en ambitiøs dagsorden for bæredygtig udvikling 
for både menneskeheden og planeten, samtidig med at der skabes balance mellem 
økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. For at sikre sikre, sunde og inkluderende byer 
peger SDG 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, på behovet for at sikre adgang til sikre og 
billige boliger, investeringer i offentlig transport, skabelse af grønne offentlige rum og 
forbedring af byplanlægning og -forvaltning.  
 
Kapitel 2 vil behandle følgende tre emner og deres sammenhæng med en bæredygtig by: 
offentlig transport, grønne offentlige rum samt byplanlægning og byforvaltning.  
 
 
 
 

Se kapiteloversigten i denne 
korte video! 



2.1 Investeringer i offentlig transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data fra 2020 fra 1510 byer rundt om i verden viser, at gennemsnitligt kun ca. 37 % af 
byområderne er betjent af offentlig transport, målt som en gåafstand på 500 meter til 
transportsystemer med lav kapacitet (f.eks. busser eller sporvogne) og/eller 1 000 meter til 
transportsystemer med høj kapacitet (f.eks. tog og færger). Med variationer i 
befolkningskoncentrationen i byerne betyder det, at kun ca. 52 % af verdens befolkning har 
bekvem adgang til offentlig transport.  
 
Vores transportvalg har en stor indvirkning på vores CO2-fodaftryk. Transporten står for 
næsten en fjerdedel af Europas drivhusgasemissioner og er den vigtigste årsag til 
luftforurening i byerne. 
 
Fem fokusområder, der fortjener højeste prioritet, når byerne stræber efter at komme 
fremtidige katastrofer i forkøbet: 
 
a. Genopbyg massetransporten og styrk multimodalitet 
Der findes ingen økonomisk blomstrende by i verden, som ikke er stærkt afhængig af 
massetransport, da undergrundsbaner og busser er mere effektive, rimelige og renere end 
nogen anden transportform. Virksomheder tiltrækkes også ofte af byer med omfattende 
offentlige transportnet, fordi de tilbyder deres ansatte, uanset indkomst, et relativt billigt og 
pålideligt middel til at komme til og fra arbejde.  
 
Mens pendlere og besøgende vender tilbage til kollektiv trafik igen efter pandemien, er 
mange systemer stadig i økonomisk krise. De offentlige transportmyndigheder bør fokusere 
på to nøgleelementer for at øge antallet af passagerer - prisbillighed samt hastighed og 
pålidelighed i servicen. 
 
Prisbillighed:: I betragtning af den finansielle situation, som mange systemer befinder sig i, 
kan det være svært at sænke priserne helt og holdent, men systemerne bør tilbyde 
omfangsrige og innovative pakker, der reducerer de samlede omkostninger for passagererne 
og dermed fremmer et større antal passagerer. Det skal være enkelt og effektivt at købe ture, 
f.eks. gennem brugervenlige apps, der giver passagererne mulighed for at planlægge ture og 
tjekke servicestatus. 
 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

 Få en forståelse af, hvordan transportvalg påvirker vores 

kulstofaftryk 

 Få forståelse for de ændringer, der er nødvendige for at 

fremme brugen af offentlig transport 

 Være i stand til at formidle denne viden til voksne der 

skal undervises 

 



Hastighed og pålidelighed: Intet gør passagererne gladere, end hvis den tid, de bruger på at 
pendle, bliver forkortet. Umiddelbart kan dette opnås ved at øge antallet af busser eller tog, 
der betjener en rute. Udnyttelse af data fra mobilapps som Google Maps kan også give 
transportmyndigheder og transportudbydere mulighed for at forbedre tilgængeligheden ved 
at forstå, hvordan pendlere rejser rundt i deres lokalsamfund i realtid, og hvor deres 
transitpunkter er. Der bør også oprettes multimodale knudepunkter, hvor folk nemt kan skifte 
mellem busser, tog, løbehjule og andre transportformer. I den forbindelse er det vigtigt, at 
transitplanlægningen omfatter supplerende infrastruktur til forbindelserne på første og sidste 
kilometer, f.eks. cykelparkering og beskyttede gangarealer for fodgængere. Andre former for 
multimodal transport, som f.eks. cykel- og el-løbehjulprogrammer, hjælper også rejsende 
med at lukke den første og sidste kilometer mellem deres hoveddør og et busstoppested, en 
togstation eller et transitknudepunkt. 
 
b. Elektrificer transport 
Elektrificeret transport fører til forbedret luftkvalitet, reducerede emissioner og lavere 
støjniveauer og er en relativt ligetil måde for byer at gøre sig mere bæredygtige på. 
Teknologien findes allerede til jernbaner, busser og små køretøjer som biler og lastbiler, men 
fremadrettet står byerne over for en stor udfordring med at sikre, at nationale og regionale 
elnet kan imødekomme den øgede efterspørgsel efter strøm fra transportsektoren. De fleste 
byer har også brug for at opbygge betydeligt mere opladningsinfrastruktur. 
 
c. Gør cykling og gang mulig 
For at udvide omfanget af og tilskynde til cykling og gang skal byer udvide og i nogle tilfælde 
skabe infrastruktur, såsom bilfrizoner og cykelstier og stier. Byerne skal også fremme cykel- 
og løbehjuldelingstjenester. For at hjælpe med at sikre, at mikromobilitet understøtter et 
stærkt massetransportsystem, skal byer tillade cykler i undergrundsbaner og busser og 
tilskynde til installation af cykel- og løbehjuldelingsdokker ved siden af transitstationer. 
Cykelindsatsen har dog mødt modstand i nogle byer, selv fra gående, da myndighederne 
ofte undlader proaktivt at håndhæve trafikreglerne for cyklister. Det skal der derfor gøres 
noget ved. 
 
 
d. Opbygning af infrastruktur til at modstå virkningerne af klimaændringer 
Byggeri, der ledsager eventuelle nødvendige ændringer af transitsystemer eller veje, bør 
f.eks. anerkende den øgede risiko for oversvømmelser som følge af klimaændringer. Der bør 
også indføres kontinuitetsplaner for transitsystemer for at få dem til at køre igen efter en 
katastrofe. At holde elnettet moderniseret er også vigtigt for byer for at imødekomme den 
øgede efterspørgsel fra elbiler og som forberedelse til pludselige stigninger forårsaget af 
ekstremt vejr. 
 
e. Forstå sammenhængen mellem bæredygtig offentlig transport og trivsel 
Efterhånden som ældre køretøjer (f.eks. busser) udfases, kan transportudbyderne reducere 
drivhusgasemissionerne yderligere ved at anvende vedvarende naturgas (RNG), skifte til 
hybriddieselbusser eller vælge et køretøj med nul emissioner. Ud over de miljømæssige 
fordele skaber bæredygtig offentlig transport også bæredygtige økonomiske muligheder. 
Endelig er der mange sundhedsmæssige konsekvenser af at vælge offentlig transport og aktiv 
transport frem for bilkørsel. Undersøgelser viser, at valg af offentlig transport kan øge den 



fysiske aktivitet og dermed forbedre den generelle sundhed. Ifølge University of Cambridge 
kan en rask gåtur på 20 minutter hver dag være nok til at reducere en persons risiko for tidlig 
død med mellem 16-30 % (Ekelund, U et al). Undersøgelser viser, at det kan gøre dig sundere 
og gladere at vælge offentlig transport. Undersøgelser tyder endda på, at en velplanlagt 
transport kan gøre den enkelte gladere og øge tilfredsheden og tilfredsheden (Transportation 
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour focuses on the behavioural and 
psychological aspects of traffic and transport). Men i sidste ende betyder bæredygtig 
transport, at der skal udformes offentlige transporttjenester, som er attraktive for de 
mennesker, der ønsker at bruge dem. 
 
Fordele ved grøn offentlig transport:  
 Reduktion i energiforbruget 
 Reduktion af luftforurening 
 Mindre trafikpropper 
 Fald i antallet af trafikulykker 
 Øget mobilitet og sikkerhed 
 Fald i støjniveauer 
 Lavpris transportmulighed 
 
 
4 øjenåbnere: 
 Lad din bil blive hjemme. Hver liter brændstof, der brændes i en bilmotor, frigiver mere 

end 2 kg CO2. Det betyder, at for en gennemsnitlig bil frigiver en tank brændstof mere 
end 100 kg CO2 i atmosfæren. 

 Cykling, offentlig transport, samkørsel og delebilstjenester er alle gode alternative 
måder at komme rundt på. Selvfølgelig er gåture den grønneste transportform. 

 Tag toget. En person, der rejser alene i bil, producerer 3 gange mere CO2-emissioner pr. 
kilometer, end hvis de rejste med tog. 

 Undersøg alternativer til at flyve. Flyvning er den hurtigst voksende kilde til CO2-
emissioner fra transport. Overvej at tage toget, hvis du kun rejser et par hundrede 
kilometer eller mindre. 

(Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 93, April 2021, 102764) 
 
 
 
 
 

2.2 Oprettelse af grønne offentlige rum 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

● Få en forståelse af de mange fordele for bybefolkninger og 

dyreliv, som grønne byområder giver.  

● Få en forståelse af grønne områders indvirkning på sundhed, 

økonomi, vand- og luftkvalitet, klima og temperatur 

● Være i stand til at formidle denne viden til voksne der skal 

undervises 



  
 
Vidste du, at næsten to tredjedele af det byområde, der vil eksistere i 2030, endnu ikke er 
bygget, så det er vigtigt, at vi benytter lejligheden til at skabe og bevare sunde og bæredygtige 
bymiljøer? Grønne områder i byerne, såsom haver, parker og skove, giver mange fordele for 
bybefolkningen og er et vigtigt levested for visse dyr. Ved at bidrage til bedre fysisk form og 
mental sundhed kan tilstedeværelsen af grønne områder forbedre sundheden og trivslen hos 
de mennesker, der arbejder og bor i byerne. Grønne områder påvirker også indirekte vores 
sundhed ved at forbedre luftkvaliteten og begrænse virkningerne af hedebølger ved at sænke 
temperaturen i byerne. Desuden lagrer vegetation kulstof, hvilket bidrager til at afbøde 
klimaændringerne, og jorden mindsker sandsynligheden for oversvømmelser ved at lagre 
overskydende regnvand. Men lad os undersøge nogle af fordelene ved at skabe grønne 
offentlige rum i vores byer! 
 
 
Sundhed og velvære 
Det har vist sig, at ophold i grønne områder producerer niveauer af kemikalier i hjernen, der 
er forbundet med lav stress og positive virkninger på blodtrykket. I hele Europa er flere 
dødsfald om året forbundet med stillesiddende arbejde og mangel på fysisk aktivitet. Grønne 
områder tilskynder til fysisk aktivitet ved at skabe et behageligt miljø til motion; skovstier 
tilskynder til cykling og vandring, og store sports- og parkområder tilskynder til mere formel 
fysisk aktivitet. Når der findes tilgængelige grønne offentlige rum, vil de blive brugt og kan 
bidrage til at mindske socioøkonomiske uligheder på sundhedsområdet, da 
lokalbefolkningens socioøkonomiske stilling ikke synes at have indflydelse på, hvor ofte disse 
bliver brugt. Disse områder giver også behagelige områder til afslapning og socialt samvær, 
hvilket fremmer et højere niveau af social aktivitet og stærkere naboskabsrelationer, hvilket 
er særlig vigtigt for at opretholde en høj livskvalitet for ældre mennesker. 
 
Klima og temperatur 
UHI-effekten (Urban Heat Island) opstår, fordi de materialer, der er brugt til at bygge byer, 
absorberer mere af solen energi end de naturlige overflader, de erstattede. UHI-effekten gør 
mennesker i byområder særligt sårbare over for hedebølger. Grønne områder i byerne 
mindsker UHI-effekten ved at give skygge og køle luften gennem fordampning. Ved 
fordampning bruges solen energi til at overføre vand fra planternes blade til atmosfæren. 
Grønne områder i byerne er i gennemsnit ca. 1◦C køligere, både dag og nat, end bebyggede 
områder i samme by, og denne køleeffekt kan strække sig ud over selve det grønne område 
til de omkringliggende byområder. Om sommeren kan dette reducere behovet for 
airconditionering og det dermed forbundne energiforbrug i nærliggende bygninger. 
 
Mængden af CO2 i atmosfæren er steget med mere end 40 %, siden mennesket begyndte at 
industrialisere, hvilket har ført til en gradvis opvarmning af planeten i løbet af det seneste 
århundrede. Træer og planter optager CO2 fra atmosfæren, og omkring halvdelen af det 
lagres i deres grene og rødder, mens store mængder kulstof også lagres i jorden. Denne 
proces er kendt som kulstofbinding og resulterer i en samlet reduktion af CO2-
koncentrationerne i atmosfæren, så længe vegetationen bevares. Men når døde træer og 
planter nedbrydes, returnerer de CO2 til atmosfæren. For at forstå kulstofbalancen for et 
grønt område er det derfor nødvendigt at analysere mængden af binding og nedbrydning ud 



over eventuelle vedligeholdelsesrelaterede drivhusgasemissioner. Alt i alt optager grønne 
områder i byerne mere kulstof, end de afgiver til atmosfæren, men deres udformning og 
vedligeholdelse spiller en afgørende rolle for, hvor meget kulstof de vil lagre. F.eks. 
maksimerer et "skovlignende" grønt område med mange træer og indfødt 
vegetationsbunddække kulstofbindingen i forhold til et "parklignende" design med færre 
træer og hyppigt slået græs. Ud over at skabe nye grønne områder er det vigtigt at passe på 
de eksisterende modne træer, fordi de fortsat oplagrer og lagrer store mængder kulstof. 
Træer danner også en støjbarriere, når deres kroner krydser støjen, reflekterer og bryder den 
i forskellige retninger, hvilket fører til en reduktion af støjniveauet i byerne. 
 
Som Doug Kelbaugh, FAIA FCNU, dekan emeritus ved Taubman College of Architecture & 
Urban Planning ved University of Michigan, sagde:“Jo flere træer vi planter, jo mindre 
miljøskader skal repareres, med færre alvorlige hedebølger og mindre intense varmeøer i 
byerne". 
 
Luftkvalitet  
Luftforurening i byerne består af små partikler, kendt som partikelstoffer, og gasser som ozon 
(O3), nitrogendioxid (NO2) og svovldioxid (SO2). Disse forurenende stoffer dannes 
hovedsagelig som følge af emissioner fra køretøjer og industrien. 
 
Dårlig luftkvalitet er en alvorlig trussel mod menneskers sundhed, da den skaber problemer 
for åndedræts- og hjertekarsystemet, som kan føre til sygdomme. Det anslås, at ca. 3,7 
millioner dødsfald om året på verdensplan skyldes udsættelse for dårlig luftkvalitet. Træer og 
buske har flere forskellige virkninger på luftkvaliteten. De kan forbedre luftkvaliteten ved at 
fjerne både partikler og gasser fra luften, da partikler klæber til bladoverfladen, og gasser 
optages gennem porerne på bladoverfladen. Træer med komplekse, rillede eller behårede 
blade (f.eks. fyrretræer) har en tendens til at opsamle flere partikler end træer med bredere, 
glattere blade. Planter udleder imidlertid også gasser (flygtige organiske forbindelser) til 
atmosfæren, som under visse betingelser kan resultere i dannelse af O3 og partikler.  
 
 
 
 
 
 
Oversvømmelser og vandkvalitet 
I byområder betyder de vandafvisende materialer, der anvendes til veje og belægninger, at 
regn ikke absorberes og bliver liggende på overfladen. I perioder med kraftig nedbør ophobes 
dette vand, og når områdets afvandingskapacitet overskrides, fører det til oversvømmelser. 
 
I modsætning hertil kan vegetationsbelagte overflader opsamle og opmagasinere vandet og 
dermed reducere mængden af regnvand, der løber af. Fordelene ved de enkelte træer 
maksimeres, hvis de plantes i gruber med permeabel jord, der kan absorbere yderligere vand, 
eller strukturelle jordtyper, der letter væksten af trærødder under fortove og veje. En anden 
konsekvens af store mængder overfladevand er, at regnvandet skyller forurenende stoffer 
væk fra overfladerne og transporterer dem ud i vandløbene. Dette kan være skadeligt for 
vandkvaliteten i vandløb, floder og søer og kan føre til, at store mængder forurenende stoffer 



samles i vandbehandlingsanlæggene. Grønne områder som en del af nye byudviklinger og 
integrering af grønne områder i eksisterende byområder kan bidrage til at reducere disse risici 
og er et alternativ til anden hård teknisk oversvømmelseskontrol, som kan være forstyrrende 
og dyrt at installere. 
 
Dyreliv og levesteder 
Byer anses typisk for at rumme et mindre varieret udvalg af planter, dyr og fugle end 
nærliggende landområder. Grønne områder i byområder kan imidlertid være hjemsted for 
mange af de samme arter, som normalt forbindes med landlige omgivelser, herunder nogle 
truede arter. For nogle arter kan byområder være et mere gunstigt levested end intensivt 
dyrkede landområder, hvilket tyder på, at byer kan yde et vigtigt bidrag til bevaringsindsatsen. 
 
Store parker og skove er i stand til at understøtte den bredeste vifte af arter, men selv små 
områder med vegetation som vejkanter, rundkørsler og grønne tage kan understøtte en 
række planter, insekter og fugle. For mange mennesker, der bor i en by, er ophold i grønne 
områder i byerne deres eneste regelmæssige mulighed for at være omgivet af naturen. 
Undersøgelser viser, at folk nyder mere af at opholde sig i grønne områder, når de oplever, at 
der er en høj grad af biodiversitet, og at besøgende i grønne områder er villige til at betale for 
at se en forøgelse af artsrigdommen af planter, fugle og insekter. Grønne områder i byerne 
kan fungere som "korridorer for dyrelivet", der forbinder større parker og skaber forbindelser 
til landområder i udkanten af byerne. Dette letter pattedyrs, fugles og insekters færden 
mellem de enkelte grønne områder og forhindrer fragmentering og isolation af dyrelivet.  
 
Grønne områder i byerne udgør et vigtigt levested for bestøvere som bier og sommerfugle. 
Det er vigtigt at opretholde en sund bestand af bestøvere, da mange blomster og afgrøder er 
afhængige af dem for at kunne reproducere sig. Populationerne af bestøvere er faldende, og 
derfor kan tilvejebringelse af levedygtige levesteder i byområder være en del af en bredere 
strategi til bekæmpelse af denne tendens. Jo mere grønt der er, jo bedre for byernes dyreliv. 
Men strategier til at øge biodiversiteten afhænger af beliggenheden, typen af levesteder og 
de tilstedeværende arter. Der er dog ting som mindre intensiv forvaltningspraksis (f.eks. 
sjældent græsslåning), beskyttelse af visse dele af det grønne område mod menneskelig 
indblanding, f.eks. ved at føre stier væk fra de mest egnede redepladser for at undgå negative 
virkninger på fuglenes reproduktionssucces, og indførelse af hjemmehørende vilde blomster. 
 
Økonomiske indvirkninger  
Tilstedeværelsen af grønne områder påvirker en byregion på mange forskellige måder, og de 
økonomiske virkninger er ikke ligetil at kvantificere. Hvad angår de direkte økonomiske 
virkninger, tyder undersøgelser på, at nærheden til grønne områder er positivt forbundet 
med priserne på både erhvervs- og boligejendomme, idet ejendomme med udsigt til en park 
vurderes ca. 5-7 % højere end tilsvarende ejendomme andre steder. 
 
Oprettelse, vedligeholdelse og forvaltning af grønne områder skaber også 
beskæftigelsesmuligheder og kan have indirekte fordele for de lokale økonomier ved at 
tilskynde til yderligere investeringer og ejendomsudvikling i området. Det er imidlertid ikke 
klart, om man ved at tildele monetære værdier fuldt ud kan indfange betydningen af ikke-
monetære virkninger som f.eks. øget biodiversitet eller skovarealers kulturelle betydning. Der 
er behov for yderligere forskning for at udvikle metoder, der kan kombinere monetære og 



ikke-monetære værdiansættelser med henblik på at vurdere den reelle værdi af grønne 
områder i byerne. 
 
4 øjenåbnere: 
• De hyppigere besøgende på grønne områder rapporterer de største fordele for deres 
mentale velbefindende. 
• Store parker med mange træer med brede baldakiner og minimal belægning reducerer by 
UHI-effekten (Urban Heat Island) mest, og de er den mest effektive type vegetation til at fange 
forurenende stoffer. 
• Grønne områder i byerne opbevarer og filtrerer vand, hvilket reducerer risikoen for 
oversvømmelser og forbedrer vandkvaliteten i vandløb, søer og floder. 
• Sammenkoblede grønne områder bestående af indfødte træer og buske, med mindre 
intensiv forvaltning, giver de største fordele for dyrelivet. 
 

 
 
2.3 Forbedring af byplanlægning og -forvaltning på deltagelsesbaserede og 
inkluderende måder 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er byplanlægning? 

Ifølge Encyclopedia Britannica defineres byplanlægning som "design og regulering af 
arealanvendelsen med fokus på bymiljøets fysiske form, økonomiske funktioner og sociale 
virkninger og på placeringen af forskellige aktiviteter i det". 

 
Hvad er borgerinddragelse? 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

● Få en forståelse af vigtigheden af inkluderende 

byplanlægning 

● Få en forståelse af kriterierne for effektiv 

borgerinddragelse 

● Være i stand til at formidle denne viden til voksne der skal 

undervises 



Borgerinddragelse vedrører en enkeltpersons eller en gruppe af personers ret til at blive 
inddraget i og få indflydelse på offentlige vurderings- og beslutningsprocesser. Med andre 
ord har de borgere, der bor i et lokalsamfund, ret til at blive inddraget i planlægningen af 
dets fremtid. Det er trods alt disse borgere, der skal leve med konsekvenserne og 
virkningerne af nye udviklinger, og derfor er det afgørende at inddrage dem i alle projektets 
faser fra idé til udvikling. Det er almindeligt anerkendt og accepteret, at borgerne har brug 
for mere indflydelse på udformningen af vores byers fremtid - en grundlæggende 
forudsætning for lokaldemokrati. Borgerinddragelse er forbundet med 
deltagelsesdemokrati. Deltagerdemokrati kan defineres som en proces med kollektiv 
beslutningstagning, hvor både regeringer og borgere arbejder sammen for at fremme 
samskabelse af politikudformning. 

Henry Sanoff, en af verdens førende fortalere for brugerdeltagelse i design, siger, at 
brugerne har en særlig ekspertise, som skal integreres i designet. 

 
Udfordringer i forbindelse med byplanlægning og borgerinddragelse 

Mens begrebet borgerinddragelse i byplanlægning er bredt anerkendt og diskuteret, er det 
ofte mindre udbredt i praksis. Planlægning er en kompleks proces, der er styret af strenge 
lovkrav; derfor kan borgerne blive overvældet af jargonen og det stive sprog i forbindelse 
med offentlige høringsmetoder. Desuden resulterer de traditionelle metoder ofte i, at 
borgerne skal læse lange og komplekse dokumenter, som de ikke kender, hvilket også kan 
være meget tidskrævende. 

 

De fleste metoder til borgerinddragelse og høring har været ikke-digitale. Interessant nok 
har undersøgelser vist, at digitale metoder til offentlig deltagelse i planlægning førte til, at 
borgerne tænkte kritisk over deres lokalområde, og hvad de gerne ville se i fremtiden. Dette 
har tilskyndet til kreativ tænkning og hjulpet borgerne til at føle sig selvstyrende, samtidig 
med at det har forenklet processerne og afhjulpet mange af de mangler, der er forbundet 
med mere traditionelle metoder. 

 
Kriterier for effektiv borgerinddragelse 

Borgerinddragelse, selv om den er vigtig og nødvendig, skal ske på en måde, der maksimerer 
den reelle værdi for alle involverede parter. De vigtigste kriterier, der skal være opfyldt, for 
at inddragelsen kan være effektiv, er følgende: 
 
Sørg for, at alle berørte parter er repræsenteret fra begyndelsen 
Det er enormt vigtigt, at alle parter, der påvirkes af en ny udvikling eller et nyt projekt, høres 
og inddrages helt fra begyndelsen. Dette betyder ikke kun at konsultere voksne, der bor i 
området, men betyder også at konsultere børn, etniske minoriteter, yngre mennesker eller 
andre interessenter med interesse for udviklingen eller projektet. Dette er konceptet med at 
have en repræsentativ befolkningsprøve. 
Vær gennemsigtig 
Gennemsigtighed er helt afgørende for at opbygge tillidsfulde relationer mellem planlæggere, 
borgere og interessenter. Alle, der er involveret i inddragelsesprocessen, skal have lige og 
retfærdig adgang til information. Det vil sige, at hver gruppe, der høres, skal have alle de 
oplysninger, der er nødvendige for, at de effektivt kan fremlægge deres synspunkter og 
meninger. 



 
Tillad kreativitet og tag ideer ombord 
Efterhånden som presserende spørgsmål om bæredygtighed og boliger bliver mere 
fremtrædende, har det et enormt potentiale at tilskynde til innovation og kreativitet fra 
offentligheden. Tilskyndelse til nye måder at tænke på giver udviklere mulighed for at udnytte 
borgernes viden og skabe spændende, innovative og fremadrettede udviklinger. 
 
En vellykket brugerinddragelse supplerer imidlertid snarere end erstatter professionel design 
og teknisk ekspertise. Design-, planlægnings- og politik fagfolk kan udvide rækken af mulige 
løsninger og muligheder på måder, som utrænede brugere ikke kan. Der er dokumentation 
for, at der er behov for en god forvaltning af brugerinddragelsesprocessen, hvis den skal være 
effektiv. Ellers kan resultatet blive fastlåst eller dårlige resultater, der afspejler snævre eller 
hævdvundne interesser på bekostning af den bredere offentlige interesse. 
 
4 øjenåbnere: 
• Borgernes behov skal høres og tages i betragtning, så de kan se, hvordan deres individuelle 
behov eller bekymringer passer ind i det bredere billede, hvilket samtidig fører til realistiske, 
mere informerede offentlige forventninger og forståelse. 
• En stærkere følelse af fællesskab og ejerskab over det endelige resultat kan udvikle sig, 
efterhånden som stemmer bliver hørt gennem offentlig deltagelse. 
• Omkostningsbesparelser tilbydes ved at tilskynde til større brugerstøtte til ændringer. 
• Der tilskyndes til engagement og demokratisk deltagelse. 
 
 
 

Inspiration til fremtiden 
 
1. Den klimarobuste bydel og Tåsinge Plads 

Tåsinge Plads er Københavns første klimatilpassede byrum. Det blev officielt åbnet i 
december 2014. Pladsen imødekommer et behov for regnvandshåndtering, og det er samtidig 
en investering i et bedre byliv. Pladsen ligger centralt i Klimakvarteret, og det er blevet en 
grøn oase og et nyt mødested for beboerne. 
 

 
Tåsinge Plads, fotograf Charlotte Brøndum 

 



Visionen er også at omdanne Skt. Kjelds Plads, et andet bytorv, til et levende grønt byrum 
med plads til natur og insekter, men vigtigst af alt et rum for beboere i kvarteret. 
 

 
Skt. Kjelds Plads, illustration SLA 

 
Borgernes egne klimaprojekter indgår i klimatilpasning med egne grønne projekter. Lokale 
ildsjæle skaber plantebede, regnbede og grønne tage i kvarteret. 
http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-
neighbourhood_WEB_low.pdf 
 
2. Ny bæredygtig bypark 
Det 25.000 m² store grå betondæk Pier 2 på Aarhus Ø er omdannet til en grøn og bæredygtig 
bypark. I den kommende sommer vil det være muligt for beboere og besøgende at nyde livet 
i grønne omgivelser med udsigt over havnen. 
 

 

Byparken er i første omgang midlertidig for at undersøge, hvad der fungerer i forhold til 
planter, faciliteter og aktiviteter. Dette vil blive undersøgt i samarbejde med beboere og 
gæster på Aarhus Ø i den kommende tid. 
 
Byparken er etableret ved hjælp af genbrugsmaterialer. Bakkerne består af sand fra 
havbunden, og stierne er skabt af gammel asfalt. Nogle af de fældede gamle poppeltræer 
langs ringvejen får også nyt liv i byparken. Stammerne bliver lagt, så de både bliver nye hjem 
for små biller og insekter. Der er allerede anlagt bakketoppe og kuperet terræn ved Pier 2, 
som til foråret vil blomstre med danske vilde blomster. Der er plantet "hjemmehørende 
arter", der skal kunne klare havmiljøet. Derudover er der plantet 250 planter og træer. Det er 
i sig selv testmålet for at høste erfaringer med henblik på en eventuel etablering af en 
permanent bypark på Aarhus Ø 
 
https://www.tv2ostjylland.dk/video/klip/190622-ny-park-i-aarhus-web 

http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf
http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf
https://www.tv2ostjylland.dk/video/klip/190622-ny-park-i-aarhus-web
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Kapitel 3 
 
Ansvarligt forbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledning 
 
I marts 2021 lancerede Europa-Kommissionen en række korte undervisningsvideoer for at 
informere om og øge bevidstheden om forbrugsspørgsmål. En af disse videoer er dedikeret 
til bæredygtigt forbrug med det centrale budskab, at vores daglige valg påvirker miljøet. I 
denne video lærer vi bl.a., at det tager 232 år, før hver ny mobiltelefon har en miljøpåvirkning 
på nul, og at hvis vi forlængede brugen af vores elektroniske apparater (telefoner, computere) 
med endnu et år, ville vi reducere de årlige kuldioxidemissioner med 4 millioner tons, hvilket 
svarer til at tage 2 millioner biler ud af trafikken (Europa-Kommissionen, 2021). 
 
Denne video er en fortsættelse af en stor global indsats for at fremme et ansvarligt forbrug. 
En milepæl i denne proces var 2015 og "2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling", da FN 
inkluderede ansvarlig produktion og ansvarligt forbrug blandt de 17 mål for bæredygtig 
udvikling og dermed fremhævede forbrug som et centralt spørgsmål for lanceringen af 
bæredygtighed. Konkret er mål 12 rettet mod enkeltpersoner, virksomheder og samfund i en 
sådan grad, at folk overalt har de relevante oplysninger og den nødvendige bevidsthed om 
bæredygtig udvikling og en livsstil i harmoni med naturen, at affaldsproduktionen reduceres 
væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse, og at virksomheder 
tilskyndes til at indføre bæredygtige metoder (FN, 2021). 
 
Forskellige økologiske katastrofer advarer os om at ændre vores forbrugsvaner. Forurening af 
havene og grundvandet, ødelæggelse af skove, klimaændringer og luftforurening viser os, at 

Se kapiteloversigten i denne 
korte video! 



vi ikke kan fortsætte med at spilde vores naturressourcer. Det er derfor bydende nødvendigt, 
at vi opdyrker og indfører nye forbrugsvaner og ændrer skadelige adfærdsmønstre, der 
bringer de systemer i fare, som vores fremtidige udvikling afhænger af. At ændre vores 
forbrugsvaner er noget, der ved første øjekast synes vanskeligt. At køre i bil er nu en selvfølge. 
Konstant brug af klimaanlæg om sommeren synes at være en absolut nødvendighed. Det er 
en vane at spise kød hver anden dag. Disse vaner viser, at vi i virkeligheden har meget lidt 
information om miljøvirkningerne af vores forbrugsvalg og derfor ikke føler os ansvarlige for 
de forskellige miljøproblemer, der truer vores velfærd. 
 
Uddannelse i ansvarligt forbrug kommer derfor i første række, og pædagoger opfordres til at 
udforme og gennemføre foranstaltninger, der har til formål at ændre vores forbrugsvaner og 
-mønstre. Ændring af forbrugsmønstre involverer flere lag, der starter med personlige 
holdninger og værdier, går videre til sociale normer og livsstilsvalg og når op til 
socioøkonomiske strukturer og institutioner. Derfor mener vi, at voksenuddannelse straks bør 
tage emnet ansvarligt forbrug op, da dette spørgsmål er kernen i miljø- og 
bæredygtighedsuddannelse. 
 
 
 

3.1 Mod en forståelse af ansvarligt forbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selvom definitionen af ansvarligt forbrug er bred, definerer vi i dette kapitel ansvarligt forbrug 
som individuelle og sociale forbrugsvalg, der er i overensstemmelse med bæredygtig 
udvikling, dvs. som har mindst mulig indvirkning på miljøet og bidrager til social retfærdighed. 
Ud over begrebet ansvarligt bruges udtrykkene grønt, etisk og bæredygtigt forbrug også i den 
internationale litteratur og kaster lys over forskellige dimensioner af ansvarligt forbrug 
(Liarakou, 2019). Men lad os undersøge nogle af de akser, der udgør ansvarligt forbrug: 
 
• Grønt forbrug 
Det refererer hovedsageligt til miljøvenlige forbrugsmetoder, der traditionelt var forbundet 
med at undgå visse varer (f.eks. drivmidler) og vælge praksis såsom genbrug og brug af 
offentlig transport. I dag er det yderligere forbundet med bestræbelser på at reducere energi- 
og materialeforbruget. Behovet for målbare resultater har ført til vedtagelsen af 
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videnskabelige indikatorer (såsom økologisk fodaftryk eller kulstofaftryk) til vurdering af 
miljøpåvirkningen af vores forbrugspraksis (Sachdeva et al., 2015; Guckian et al., 2017). 
 
• Etisk forbrug 
Dette giver en etisk konnotation til vores forbrugeradfærd. Dette skyldes, at vores 
forbrugsvalg på den ene side er et udtryk for værdier og normer, og på den anden side har 
forbrugerprodukter en etisk dimension, der bestemmes af den sociale, politiske og 
miljømæssige kontekst, hvori de produceres, distribueres og sælges. Disse sammenhænge 
kan henvise til miljøspørgsmål, arbejdstagerrettigheder, børnearbejde, producentløn, 
dyrebehandling osv. Vi kan udtrykke ansvar over for miljøet og samfundet ved at købe eller 
undgå et produkt i betragtning af dets etiske dimension (Carrier, 2012; Kushwah et al., 2019). 
 
• Bæredygtigt forbrug 
Det er en socialt og miljømæssigt bevidst måde at købe, bruge og bortskaffe varer og 
tjenesteydelser på, som omfatter dimensioner som 1. opfyldelse af grundlæggende behov og 
undgåelse af overforbrug, 2. omsorg for miljømæssig velfærd, der tager hensyn til forbrugets 
indvirkning på udtømning af naturressourcer og forurening, 3. omsorg for fremtidige 
generationer, 4. omsorg for livskvalitet og afvisning af materialistiske værdier, 5. vedtagelse 
af en "livscyklus"-tilgang, hvor både producent og forbruger bør tage hensyn til alle livsfaser 
og ikke-oplagte omkostninger ved et produkt og tage hensyn til dem (Lim, 2017; Quoquab & 
Mohammad, 2020). 
 
Uanset hvilken betegnelse der anvendes, henviser ansvarligt forbrug til en bred vifte af praksis 
i forbindelse med både varer og tjenesteydelser. De vigtigste kategorier eller sektorer, der er 
forbundet med ansvarligt forbrug, er hovedsagelig fødevarer, boliger (som omfatter energi- 
og vandforbrug), transport og beklædning (f.eks. EEA, 2013). Det bør præciseres, at køb eller 
erhvervelse af varer kun er første fase i forbrugsprocessen. Forbrug er en bredere proces af 
beslutninger og handlinger, der ud over anskaffelse også omfatter brugen og den endelige 
bortskaffelse af produkter (Peattie & Collins, 2009). Ansvarlig forbrugspraksis og -adfærd, som 
har været af interesse for forskerne i de seneste år, er at spare på energi og vand i 
husholdningen, købe varer med lidt eller ingen emballage, reparere varer i stedet for at købe 
nye, købe lokale, økologiske og genbrugte produkter/varer. 

 
 
3.2 Faktorer, der påvirker forbrugernes adfærd 
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Baseret på nylige undersøgelser (Yarimoglu & Binboga, 2019; Pendergast & Tsang, 2019; 
Lopes de Morais et al., 2021), klassificeres faktorer, der påvirker forbrugeradfærd, i tre 
komplementære niveauer: 
 
• Det individuelle niveau omfatter viden, holdninger og værdier, motivation og de 
forbrugsvaner, som den enkelte har udviklet. Her fremhæves betydningen af personlige 
moralske normer, dvs. den enkeltes opfattelse af det moralsk rigtige i en handling og den 
moralske pligt til at vedtage eller undgå en bestemt adfærd. I henhold hertil er en ændring 
af vores forbrugsadfærd forbundet med en bevidsthed om konsekvenserne af vores 
handlinger og med at tage personligt ansvar. Hvis du f.eks. forstår konsekvenserne af at 
bruge engangsplast for dit samfund og planeten, vil det få dig til at vælge at bruge 
genbrugsprodukter, f.eks. en øko-taske til indkøb, en genbrugsvandflaske eller en kop, for at 
reducere dit plastaffald.  
 
• Det sociale niveau omfatter socialt konstruerede faktorer, der påvirker forbrugeradfærd. 
Dette omfatter sociale normer, påvirkning fra ligestillede i form af forbrugsmønstre, 
behovet for social accept osv. Her spiller andres forventninger til forbrugsadfærdsmønstre 
en væsentlig rolle. Lad os f.eks. tage et øjeblik og tænke over, om du nogensinde har 
overvejet teknologiens produktionsvej, når du har besluttet at skifte smartphone, tablet, 
computer eller bil ud, fordi der er kommet nyere modeller på markedet, og alle dine venner 
har skiftet deres. Har du nogensinde tænkt på, at ressourcerne udvindes i en del af 
planeten, forarbejdes i en anden del af planeten, konstrueres i en tredje del af planeten, 
efter knowhow i den fjerde del af planeten og design i den femte del af planeten, og 
derefter transporteres, opbevares, sælges, sælges igen osv. Denne vej er fuld af 
problematiske spørgsmål. Brug af naturressourcer, miljøforurening (i produktion, transport, 
affald), krænkelse af menneskerettigheder (herunder børnearbejde), beskidte penge (det 
populære tilfælde af "konfliktmineraler" i Congo, der finansierer paramilitære voldelige 
grupper), ulige fordeling af fortjeneste i hele kæden - for blot at nævne nogle få.  
 
• Det institutionelle niveau omfatter faktorer, herunder incitamenter for virksomheder 
(f.eks. skatter, tilskud, bøder), gunstige betingelser (f.eks. adgang til varer) og de 
institutionelle rammer (regler, markedsfunktion osv.). 
 
Alle disse faktorer spiller sammen og udgør et åbent og konstant foranderligt system, som 
er afgørende for, om der indføres en ansvarlig forbrugspraksis eller ej. Det anbefales f.eks. 
den enkelte at foretage research og købe hos virksomheder, som han/hun ved har en 
bæredygtig praksis og ikke skader miljøet, men samtidig bør virksomhederne (især på lokalt 
plan) have incitamenter til at indføre mere og mere bæredygtig praksis. Desuden banede 
bevidstgørelsen omkring klimakrisen, der ramte modeindustrien, vejen for en bred 
indførelse af upcyclingpraksis. I den forstand anses det nu for socialt acceptabelt at bære 
vintage, genbrugstøj og brugt tøj. Global Goals anbefaler, at vi køber genbrugstøj, når vi kan. 
I uddannelsespraksis er vi nødt til at tage fat på alle disse forskellige og forskelligartede 
elementer for at tilskynde vores elever til at antage en ansvarlig forbrugeradfærd, selv om 
de nogle gange støder på individuelle, sociale, kulturelle eller institutionelle barrierer. 

 
 
3.3 At tænke som ansvarlige forbrugere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er mange aspekter af forbruget, som med enkle ændringer kan få stor betydning for 
samfundet som helhed. F.eks. viser fakta og tal fra FN's websted om målene for bæredygtig 
udvikling, at ca. en tredjedel af alle producerede fødevarer - svarende til 1,3 mia. tons - hvert 
år ender med at rådne i forbrugernes og detailhandlernes skraldespande eller med at blive 
ødelagt på grund af dårlig transport og høstpraksis, hvilket virksomhederne er nødt til at tage 
fat på. Hvad angår forbrugerne, bruger husholdningerne 29 % af den globale energi og 
bidrager til 21 % af de deraf følgende CO2-emissioner. Menneskeheden forurener vandet i 
floder og søer hurtigere, end naturen kan genbruge og rense det. Landbruget (herunder 
kunstvanding, husdyrbrug og akvakultur) er langt den største vandforbruger og tegner sig for 
69 % af de årlige vandindvindinger på verdensplan. Industrien (herunder elproduktion) tegner 
sig for 19 % og husholdningerne for 12 % (FN, 2021). 
 
Selv om ovenstående tal er nedslående, er der nogle tiltag, som vi kan gøre for at begynde at 
tænke som ansvarlige borgere. Hvad skal vi så overveje? For det første skal vi tænke på, at et 
ansvarligt forbrug er til gavn for økonomien, især den lokale økonomi, da det giver mulighed 
for at handle med varer og tjenesteydelser til gavn for de aktører, der er involveret i disse 
handler. For det andet har det en positiv indvirkning på samfundet, da de produkter eller 
tjenesteydelser, der købes, er knyttet til en arbejdsstyrke, der har rimelige lønninger og 
arbejdsvilkår, og de er også positivt gode for køberne (i forhold til f.eks. sundhed). Endelig er 
en ansvarlig forbruger også opmærksom på de virkninger, der er forbundet med produkternes 
forskellige faser (fra produktion, transport og bortskaffelse), og forsøger at købe produkter 
med færre virkninger. 
 
Disse betragtes som hjørnestenene i et ansvarligt forbrug og hænger sammen med de tre 
forskellige niveauer af faktorer, der påvirker forbrugeradfærden, som beskrevet i del 3.2. I 
den forstand vil nogle ansvarlige forbrugere fokusere på den økologiske side af deres forbrug 
og forsøge at vælge sæsonbestemte, økologiske og økologiske produkter. Andre vil fokusere 
på den indvirkning, som deres valg vil have på økonomien ved at vælge lokalt producerede 
produkter. Der er også dem, der vil vælge deres produkter ud fra, hvad der er bedst for deres 
sundhed. 
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For at begynde at tænke som en ansvarlig forbruger er der nogle kriterier, der kan påvirke 
vores forbrugsmønstre, som følger (youmatter, 2019): 
 
Forbrug af grønne produkter, der har en lav indvirkning på miljøet: 

 Produkter fra certificerede sektorer, der respekterer miljøet eller biodiversiteten 
 Råvarer med et lavt kulstofaftryk; 
 Økologiske produkter; 
 Varer, der bevarer kvaliteten af jord, vand og luft og generelt forhindrer forurening, 

skovrydning og udtømning af naturressourcer. 
 

Forbrug af produkter i henhold til deres respekt for sociale normer og deres indvirkning på 
samfund: 

 Varer fremstillet under gode arbejdsforhold, uden tvungent børnearbejde, og som 
respekterer arbejdstider og internationale konventioner 

 Produkter fremstillet i overensstemmelse med etiske standarder (især korruption); 
 Varer fremstillet i samarbejde med lokalsamfund, der respekterer deres livsstil og 

forretningsfortjeneste (såsom fair trade). 
 

Forbrug af "sundere" produkter under overholdelse af sundhedsstandarder: 
 Produkter uden ftalater, bisphenol og andre giftige og farlige produkter; 
 Råvarer uden pesticider eller andre kemiske input; 
 Varer fremstillet i overensstemmelse med hygiejnestandarder; 
 Fødevarer med sund ernæringsmæssig sammensætning. 

 
Forbrug af produkter med en positiv økonomisk indvirkning: 

 Lokalt fremstillede produkter; 
 Produktioner, der fremmer deres producenters økonomiske autonomi (i modsætning 

til afhængighed af kommercielle eller industrielle systemer såsom supermarkeder); 
 Varer, der skaber flere job samt økonomisk og social integration for arbejdstagere 
 Produkter, der fremmer medarbejdernes livskvalitet. 
 

Forbrug af produkter fremstillet under betingelser, der overholder visse etiske eller moralske 
principper: 

 Respekt for dyrevelfærd 
 Respekt for retfærdighed og individuelle frihedsrettigheder; 
 Ethvert andet princip, der bidrager til udviklingen af almenvellet. 
 

 
Som forbrugere vil vi også regne med vores stemmes kraft. Vi skal kende vores rettigheder og 
lægge pres på og advokere for virksomhedernes ansvar. Vi vil deltage i andragender og 
kampagner, der opfordrer virksomheder med ikkebæredygtig praksis. For eksempel er 
beklædningsindustrien i dag den næststørste forurener af rent vand efter landbruget, og 
mange modevirksomheder udnytter tekstilarbejdere i udviklingslandene. Kemikalier fra 
farvestoffer kommer ind i miljøet, forurener luften, vandet og skader også livet i havet. 
Modeindustrien (UNFCCC, 2019): 
 

 20 procent af spildevandet 



 Står for 8-10 procent af verdens udledning af drivhusgasser 

 500 milliarder dollars i værdi går tabt hvert år på grund af underudnyttelse af tøj og 
manglende genanvendelse 

 
Af denne grund er det bydende nødvendigt at undersøge og købe fra virksomheder, vi ved 
har bæredygtig praksis og ikke skader miljøet. Som enkeltpersoner kan vi deltage i FN's 
#ActNow Fashion Challenge-kampagne, der inviterer mennesker over hele verden til at yde 
deres individuelle bidrag til nul-affaldsmode. Udfordringen er at dele hver nul-affald 
modehandling på sociale medier ved hjælp af #ActNow og logge det på un.org/actnow. 
Ansvarligt forbrug berører således forskellige søjler i samfundet, såsom fødevarer; bolig; 
mobilitet; forbrugsgoder; fritid. Følgende anbefalinger tilpasset fra publikationen 
"Uddannelse til bæredygtigt forbrug, adfærd og livsstil: En samling casestudier" 
(Middelhavsunionen, 2019) har til formål at foreslå måder at blive ansvarlige forbrugere på 
som følger: 
 
MAD 
 Reducer madspild ved bedre planlægning af dine måltider. 
 Vælg kost med lavt fodaftryk, der indeholder økologiske og sæsonbetonede produkter. 
 Kontroller ingrediensetiketter for at identificere fødevarernes oprindelse og deres 

indvirkning på fødekæden. 
 Reducer dit forbrug af kød og mejeriprodukter. Forøg dit forbrug af grøntsager og 

frugter. Tag for eksempel del i initiativer og udfordringer som 'kødfri mandage'. 
 Undgå overdreven emballage og forarbejdede fødevarer så meget som muligt. 
 Begræns dine indkøb til din lokale købmand 
 Genopfyld og genbrug dine flasker og beholdere, nægt at bruge engangsplastik, såsom 

plastiksugerør 
 
BOLIG 
 Skift til grønnere energimuligheder fra leverandører af vedvarende energi. 
 Implementer en 3R-plan: Reducer (forbrug mindre og mere effektivt), Genbrug (udnyt 

brugte tilbud) og Genbrug (hjemme, på arbejdspladsen og overalt). 
 Spar energi, indstil dit klimaanlæg mellem 24-26 ° C, som anbefalet af den spanske 

bruger- og forbrugerorganisation (OCU). 
 Vær effektiv derhjemme: Brug energieffektive pærer, sluk lyset og tag stikket ud af 

stikkontakten, når du er færdig med at bruge dem. 
 Kontroller vandforbruget i badeværelset ved at begrænse brusebade til fem minutter. 
 Tag del i grønne initiativer som 'Earth Hour'. 

 
MOBILITET 
 Skift transportformer for at øge antallet af ture hvor du går, cykler og bruger offentlig 

transport. 
 Del din bil i din daglige pendling, f.eks. del bilen, når du kører til storbyområder eller til 

din arbejdsplads. 
 Fejr lokale initiativer som international bilfri dag eller verdens cykeldag. 
 Find alternativer til langdistancerejser ved at vælge togrejser frem for fly, når det er 

muligt, ved hjælp af virtuelle konferencesystemer til møder i stedet for ansigt til ansigt-
møder osv. 



 Fremme arbejde hjemmefra en dag om ugen for at reducere kulstofaftryk og øget 
produktivitet. 

 
FORBRUGSGODER 
 Forøg mængden af delte, genbrugte og reparerede varer i dit lokalsamfund (især blandt 

venner, arbejdskolleger og naboer). 
 Sigt efter en nul-affald tilgang i dit daglige liv. For eksempel begrænsning af 

engangsartikler (især plast) såsom engangskopper, brug af lejede tallerkener til særlige 
begivenheder, papirløse strategier på arbejdspladsen og i skoler osv. 

 Byt dit tøj eller doner til en genbrugsbutik eller velgørenhedsorganisation. 
 Tag del i initiativer, der reducerer hurtig mode eller overdrevent forbrug som 'Buy 

Nothing Day'. 
 Vælg produkter, der er anerkendt med miljømærker og certificeringsordninger, der 

indikerer, at produkterne produceres mere bæredygtigt. 
 Medbring selv indkøbsposer. 

 
FRITID 
 Deltag i udendørs miljøaktiviteter såsom strandoprydning, træplantning eller 

havearbejde. 
 Når du planlægger din ferie, skal du foretrække destinationer, der har demonstreret 

ansvarlig praksis (på områder som menneskerettigheder, miljøbeskyttelsesregistre, 
engagement i fred osv.). 

 På ferie skal du vælge en øko-rejsearrangør og huske på, at nogle destinationer har 
lokale begrænsninger for brugen af naturressourcer som vand og energi. Dit varme bad 
kan betyde intet vand til lokalsamfundet! 

 På ferie vil det at rejse let reducere dit COXNUMX-fodaftryk med en overraskende stor 
mængde. Hvis du reducerer din bagage med 15 kg, kan du spare mellem 100-200 kg CO2-
udledning på en returflyvning fra London, England til Tenerife, Spanien. Undgå også brug 
af 4x4 køretøjer, fly og helikoptere, når det er muligt. 

 
Alt i alt er det ikke nogen let opgave at blive en ansvarlig forbruger. Derfor skal uddannelse i 
almindelighed og voksenuddannelse i særdeleshed fokusere på at udvikle de voksne elevers 
viden og færdigheder om spørgsmål vedrørende ansvarligt forbrug. 
 
Læring om ansvarligt forbrug kræver ændringer på adfærdsniveau. Passende information og 
viden om de miljømæssige og sociale konsekvenser af vores daglige valg samt brugbare 
løsninger og alternativer til en mere bæredygtig livsstil ved at begrænse ineffektiv 
ressourceudnyttelse og miljøforringelse kan skabe forandringer på individuelt, lokalt, 
nationalt og globalt plan. Ifølge Institute for Global Environmental Strategies (2019) kan 
adfærdsændringer medføre potentielt hurtige besparelser på drivhusgasemissioner, især for 
de aktiviteter, der ikke kræver større infrastrukturelle ændringer. Individuelle livsstiler 
betragtes derfor som en vigtig potentiel agent for ændring af emissioner. Dette indebærer en 
radikal ændring af forbrugsmønstre og kulturelle holdninger til emner som f.eks. miljømæssig 
bæredygtighed og de styrings- og forretningsmodeller, der præger dem. 
 
 

Inspiration til fremtiden 



 
Hvis du er på udkig efter inspiration, kan du tjekke projektet Map Your Meal, der koordineres 
af den cypriotiske organisation Future Worlds Center. Map Your Meal er et Europe Aid-
finansieret projekt, og som navnet antyder, var dets primære mål at sætte forbrugerne i stand 
til at spore deres fødevarers oprindelse ved hjælp af en mobiltelefonapplikation ved at scanne 
stregkoden på et produkt; en handling, der til gengæld bragte forbrugerne meget tættere på 
produktionsprocessen og gav dem mulighed for at forstå de betingelser og standarder, som 
producenterne arbejder under. 
 

 
 
Gennem projektet Map Your Meal ønskede holdet at fremhæve det store omfang af globale 
sammenhænge på et personligt, nationalt og internationalt plan (dvs. forbruger - producent). 
Aktiviteterne var bevidst udformet med henblik på at øge bevidstheden om bæredygtighed, 
lighed, global retfærdighed og globale sammenhænge blandt unge, ungdomsarbejdere/-
undervisere, samfundsundervisere og offentligheden. Gennem projektet stræbte holdet efter 
at skabe en stærk og aktiv koalition af borgere, der fremmer menneskerettigheder, lighed og 
bæredygtige måder at leve på. Baseret på en omfattende smartphone-applikation og 
tilhørende interaktivt læringsmateriale havde projektet til formål at udforske vores 
fødevarers oprindelse, deres individuelle komponenter og deres socioøkonomiske og 
miljømæssige indvirkning samt at øge unges bevidsthed om globale indbyrdes afhængigheder 
og uretfærdigheder og behovet for mere bæredygtige fødevaresystemer. 
 
Du kan finde alle relevante oplysninger på nedenstående link: 
https://www.mapyourmeal.org/index.php/mobile-application  
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KAPITEL 4 
 
Nulaffald og upcycling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledning 
 
Hver EU-borger producerer i gennemsnit 500 kg affald om året sammen med industrier og 
økonomiske aktører generelt. Der produceres derfor en enorm mængde affald i verden på 
årsbasis, og en af konsekvenserne er de såkaldte "plastikøer", der flyder i vores have. 
 
Den enorme mængde affald, der produceres, består af: Næsten alle materialer, som kan få 
en ny anvendelse (genbrug) eller endda give nyt liv (upcycling og genbrug) til andre 
genstande. 
 
Hvert land, hver by og hver enkelt person har sin egen affaldshåndteringsstrategi. Generelt 
er det institutionernes og de offentlige administratorers valg med hensyn til 
affaldsbortskaffelse, der bestemmer, hvor meget der skal reduceres eller elimineres, idet man 
først vælger forbrændingsanlæg eller separat indsamling. Men også borgernes uddannelse 
kan spille en vigtig rolle: ansvarligt forbrug, 0 km-indkøb, genbrug af materialer, genbrug af 
tøj og mad, bæredygtig livsstil kan fremme en ansvarlig reduktion eller eliminering af affald i 
området. 
 
Nulaffald bliver således en strategi for enkeltpersoner og lokalsamfund for at gøre alle 
ansvarlige for det miljø, vi lever i. 
 
Kapitlet fokuserer på de vigtigste udfordringer, som vi står over for med hensyn til 
affaldshåndtering og miljøbeskyttelse. Ved at læse dette kapitel vil vi lære om de 

Se kapiteloversigten i denne 
korte video! 



institutionelle og individuelle strategier for affaldsreduktion, betydningen af REDUCE, REUSE, 
RECYCLE (RRR) for at opnå nulaffaldssamfund, de værktøjer og foranstaltninger, vi har til 
rådighed til dette formål, og lære af lokal bedste praksis, der er gennemført i forskellige 
europæiske lande. 

 
 
4.1 På vej mod "nulaffalds-samfund" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At bevæge sig mod "nul-affaldssamfund" betyder for det første at være klar over, hvad 
"nulaffald" er. Den første definition af "nulaffald" blev udtænkt af "Zero Waste International 
Alliance" i 2002 og sagde: "Nulaffald: bevarelse af alle ressourcer ved hjælp af ansvarlig 
produktion, forbrug, genbrug og nyttiggørelse af produkter, emballage og materialer uden 
brænding og uden udledninger til jord, vand eller luft, der truer miljøet eller menneskers 
sundhed." 
 
Den reviderede definition, der blev vedtaget af ”Zero Waste International Alliance” i 2019, er 
følgende, der også kan betragtes som den mest udbredte definition globalt i brug. 
 
“Nulaffald er et mål, der er etisk, økonomisk, effektivt og visionært, for at guide folk i at ændre 
deres livsstil og praksis for at efterligne bæredygtige naturlige cyklusser, hvor alle kasserede 
materialer er designet til at blive ressourcer for andre at bruge. Nulaffald betyder at designe 
og styre produkter og processer for systematisk at undgå og eliminere mængden og 
toksiciteten af affald og materialer, bevare og genvinde alle ressourcer og ikke brænde eller 
begrave dem. Implementering af nulaffald vil eliminere alle udledninger til jord, vand eller luft, 
der er en trussel mod planetarisk, menneskelig, animalsk eller plantesundhed. 
 
Udover definitionen har Zero Waste International Alliance defineret og opstillet de vigtigste 
skridt, der skal til for at blive en "nulaffalds" -virkelighed, startende for "nulaffalds samfund". 
Disse trin repræsenterer en slags retningslinje, der integrerer "nulaffaldsparadigmet": 

Principper og praktiske skridt mod nulaffald 
“Vi opfordrer ALLE lokalsamfund til at: 
 
 Adoptere the Zero Waste International Alliances nulafflads-definition: "Nulaffald: 

Bevarelse af alle ressourcer ved hjælp af ansvarlig produktion, forbrug, genbrug og 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

● Kunne definere “nulaffald” 

● Få en forståelse af de internationalt anerkendte praktiske skridt 

hen imod nulaffaldsparadigmet 

● Formidle viden omkring at leve en nulaffald livsstil 

● Være i stand til at dele eksemplet på nulaffaldsbyer: En europæisk 

bedste praksis 

 



nyttiggørelse af produkter, emballage og materialer uden forbrænding og uden 
udledninger til jord, vand eller luft, der truer miljøet eller menneskers sundhed." 
 

 Etablere benchmarks og en tidslinje til at opfylde mål for måling af succes og overvågning 
af resultater. Lokalsamfundene bør sigte mod at gøre betydelige fremskridt inden for fem 
år og investere lokale ressourcer og lederskab i at opnå håndgribelige og synlige resultater, 
der viser offentligheden denne nye retning så hurtigt som muligt. En vigtig del af 
planlægningsprocessen er at fastslå, hvad der er et rimeligt mål for dit samfund, samtidig 
med at du anerkender, at det haster med at handle hurtigt for at tackle klimaændringer. 

 
 
 Engagere hele samfundet. Det er vigtigt ikke at overlade nulaffald til "affaldseksperter". 

Mange forskellige færdigheder skal anvendes i bevægelsen mod nulaffald og 
bæredygtighed. Alle har en rolle at spille. Alle organisationer, der leverer 
affaldsreduktions-, tilbagetagelses-, genbrugs-, genanvendelses- og 
komposteringstjenester, bør være involveret for at opnå nulaffald. Alle disse grupper og 
enkeltpersoner bør udfordres til at arbejde på af have nulaffald derhjemme, i skolen, på 
universitetet, på arbejdspladsen, mens deres samfund udvikler langsigtede politikker og 
programmer for hele samfundet. 
 
 

 Kræve at beslutningstagere styrer ressourcer ikke affald. Eksisterende forbrændingsanlæg 
skal nedlægges, og der skal ikke bygges nye. Deponeringspraksis skal reformeres for at 
forhindre al forurening af luft og vand, herunder forbehandling af alle rester på 
lossepladser inden nedgravning for at stabilisere den organiske fraktion og forhindre 
metanproduktion og brug af restseparations- og forskningsfaciliteter (se "Support Zero 
Waste Procurement" nedenfor). Der kan spares mere energi, og virkningerne af den 
globale opvarmning mindskes ved at reducere affald, genbruge produkter, genanvende og 
kompostere, end der kan produceres ved afbrænding af udsmid eller genvinding af 
lossepladsgasser. Lokalsamfundene bør bekæmpe enhver indsats for at indføre nye 
forbrændingsanlæg i enhver forklædning og erstatte eksisterende lossepladser og 
forbrændingsanlæg med nulaffaldspolitikker og -programmer, herunder 
ressourcegenvindingssteder, genbrugs-, genanvendelses- og komposteringsanlæg. 
 

 Bruge økonomiske stimulansmidler og gebyrer opkrævet på tonsvis af affald, der 
transporteres eller deponeres for at finansiere programmer til at uddanne 
ressourceforvaltere til at bruge en nulaffaldstilgang, til at udvikle programmer til 
håndtering af samfundsaffald og til at skabe grønne job og håndhæve miljøregler.  

 
 Uddanne beboere, virksomheder og besøgende. Nulaffald er en strategi, ikke en teknologi. 

Som sådan sigter det mod bedre organisation, bedre uddannelse og bedre industrielt 
design. For at opnå den kulturelle forandring, der er nødvendig for at komme til nulaffald, 
skal samfund etablere programmer til at uddanne og træne beboere, skolebørn, 
universitetsstuderende, virksomheder og besøgende om nye regler og programmer. 

 
 



 Udføre nulaffalds-vurderinger. Lokalsamfundene bør foretage en affaldsrevision for at 
finde ud af, hvor meget og hvilken type affald der produceres i deres lokalsamfund. Disse 
revisioner bør anvendes som udgangspunkt for at identificere genopretnings- og 
beskæftigelsesmuligheder, omkostningsbesparelser og måle succesen med reduktions- og 
genopretningsprogrammet. Vurder, hvilke yderligere kildereduktions-, tilbagetagnings-, 
genbrugs-, genanvendelses- og komposteringsprogrammer og -faciliteter der er 
nødvendige for at gøre disse tjenester mere bekvemme for brugerne end indsamlings- og 
bortskaffelsestjenester for blandet materiale.  

 
 Udvikle nye regler og incitamenter til at bevæge sig mod nulaffald - Samfund kan ændre 

det, der er "økonomisk" på det lokale marked betydeligt med nye politikker, nye regler og 
nye incitamenter. Lokalsamfundene bør omstrukturere kontrakter og politikker for at gøre 
de undgåede omkostninger ved indsamling og bortskaffelse til en vigtig motor for at 
bevæge sig i retning af nulaffald. 
 

 Vedtage regler om udvidet producentansvar. Lokalsamfundene skal hjælpe og tilskynde 
lokale virksomheder til at tage produkter og emballage i deres butikker og fabrikker 
tilbage fra forbrugerne. De bør også gå ind for statslige og nationale EPR-politikker 
(Extended Producer Responsibility) og -programmer for brandejere og producenter. 
Omkostninger til bortskaffelse af produkter og emballage, der er vanskelige at genbruge, 
genanvende eller kompostere i de fleste lokale programmer, bør så vidt muligt flyttes fra 
lokale myndigheder til producenter af produktet. Dette giver producenterne et økonomisk 
incitament til at redesigne produkter for at gøre dem mindre giftige og lettere at genbruge 
og genanvende. Produkter og emballager, der ikke kan genbruges, genanvendes eller 
komposteres lokalt, eller som er giftige, bør tilbagetages på det salgssted eller de 
faciliteter, som producenterne har oprettet, for bekvemt at modtage disse produkter uden 
omkostninger fra offentligheden. Alle produkter og emballager, der tages tilbage, skal 
genbruges, genanvendes eller komposteres korrekt. 
 

 Fjerne statsstøtte til spild – Regeringer over hele verden har vedtaget mange 
skatteincitamenter for direkte og indirekte at subsidiere spild af ressourcer i stedet for 
deres genbrug. Samfundets vedtagne affaldsprocentstrukturer har også gjort det billigere 
at spilde end at genbruge. Samfundene bør fjerne subsidierne til spild i deres kontrol og 
opfordre til, at alle disse andre subsidier fjernes. 
 

 Støtte indkøb uden affald – De lokale myndigheder bør vedtage forsigtighedsprincippet 
for kommunale indkøb for at fjerne giftige produkter og tjenesteydelser; købe 
nulaffaldsprodukter og tjenester; undgå engangsprodukter og -emballage returnere 
enhver spildt emballage til sælgerne; reducere emballage og købe i større enheder; bruge 
genanvendelige forsendelsescontainere; købe genbrugte, genanvendte og 
kompostprodukter; købe renoveret udstyr; lease, leje og dele udstyr købe varige 
forbrugsgoder (ved hjælp af livscyklusomkostningsanalyser); og tilskynde virksomheder og 
institutioner til også at følge denne praksis. [Baseret på liste fra Green Purchasing 
Institute.] 
 

 



Ovennævnte principper skal betragtes som et "levende dokument" til støtte for udviklingen 
af "nulaffaldssamfund" over hele verden.  
 
Det tredje grundlæggende værktøj, som Zero Waste International Alliance har udviklet for at 
fremme bevægelsen af mennesker, organisationer og samfund hen imod nulaffald, er "Zero 
Waste Declaration", som blev vedtaget af ZWIA i 2020. Den kan underskrives både af 
enkeltpersoner/borgere og organisationer. Erklæringen indebærer, at alle underskrivere, 
især producenter, forpligter sig til at re-designe produkter med henblik på at opnå den højeste 
materiale- og energieffektivitet, fokusere på tjenester og produkter med henblik på 
holdbarhed, reparerbarhed, genbrug, med genanvendelse og/eller kompostering som en 
sidste mulighed og ved at fjerne alle produkter, der viser sig at være affaldsskabende. 
 
Desuden slår erklæringen til lyd for at fremme "ansvarligt forbrug" blandt virksomheder og 
mennesker, samtidig med at genbrugs- og reparationsorganisationer og -infrastruktur 
udvides, og mulighederne for genbrug og reparation øges gennem opsøgende arbejde og 
uddannelse, fremme og investering. 
 
Ifølge initiativtagerne til erklæringen bør reaktioner på nye udfordringer som pandemier, 
naturkatastrofer og vejrrelaterede nødsituationer ikke skabe hindringer for at bevæge sig hen 
imod en retfærdig verden med levende, modstandsdygtige, nulaffaldssamfund i harmoni med 
naturen. 
 
 
At føre en nul-affaldslivsstil 
Det er muligt at være "nulaffaldsfolk", hvis alle er stærkt engagerede.  På den anden side giver 
en livsstil med nulaffald en række relevante fordele i en win-win-win-situation: for planeten, 
for samfundet og for den enkelte. 
 
Social praksis har i høj grad bidraget til en hurtig stigning i klimaændringerne, men en metode 
til at reducere vores CO2-fodaftryk er at gå over til nulaffald. At gå mod nulaffald er en 
tankegang og på samfundsniveau en bevægelse. Nulskraldsbevægelsen er en miljøvenlig 
livsstil, der har til formål at reducere den mængde affald, som den enkelte skaber dagligt. Det 
primære formål med denne livsstil er en forpligtelse til at sende så lidt affald til lossepladser 
som muligt. Selv om det er umuligt at skabe nulaffald, er der mange måder at reducere 
forbruget på, som kan være til gavn for planeten. Folk i bevægelsen prioriterer genbrug og 
genanvendelse af produkter og varer frem for at købe engangsprodukter, der tilstopper 
lossepladserne og bidrager til klimaforandringer og global opvarmning. 
 
Det er først og fremmest en "tankegang", og at indføre en "Zero Waste Lifestyle" kræver en 
nytænkning af indlærte adfærdsmønstre. Følgende fremgangsmåder kan være et godt 
udgangspunkt for at leve på en mere bæredygtig og mindre belastende måde 
 
     1. Eliminer engangsartikler. Engangsplast eller papirvarer som redskaber, sugerør, 
papirhåndklæder og plastflasker bidrager til det affald og forurening, der plager vores planet. 
Brug dine egne genanvendelige genstande, f.eks. metalbestik eller servietter, til at reducere 
mængden af papir- og plastaffald, du genererer ved hvert måltid. Hav din egen 



genanvendelige vandflaske (som en termokande i rustfrit stål eller sportsflaske) ved hånden i 
stedet for at købe nye plastflasker fra købmanden. 
 
    2. Vær opmærksom på dit affald. Selvom det måske lyder utiltalende, kan undersøgelse af 
dit affald hjælpe dig med at identificere, hvor det meste af dit affald kommer fra. At forstå 
dine affaldsvaner giver dig en idé om, hvilken praksis du skal forfine for at reducere din 
affaldsproduktion. For eksempel, hvis det meste af dit affald er madaffald, skal du tage skridt 
til at ændre dine indkøbsvaner, så du kun køber det, du med rimelighed kan forbruge. 
 
 
    3. Genbrug. Genbrug er den proces, hvorved brugte materialer omdannes til nye produkter. 
Der er mange måder at genbruge, fra gør-det-selv-genanvendelse af gamle genstande til at 
sende brugte materialer til faciliteter. Genbrug reducerer vores behov for at høste ressourcer, 
hvilket hjælper med at spare energi, minimere drivhusgasemissioner og reducere skovrydning 
over tid. Lær mere i vores begynderguide til genbrug. 
 
 
    4. Genbrugsbutik. At købe brugt tøj i en genbrugsbutik er en fantastisk måde at genbruge 
allerede eksisterende materialer på, snarere end at købe nyt, trendy, fast-fashion tøj, der er 
mere tilbøjelige til at ende på en losseplads. Du kan finde tøj, husholdningsartikler og møbler 
i genbrugsbutikker, som du kan genbruge eller upcycle til andre nyttige varer. 
 
 
    5. Genanvend husholdningsartikler til andet formål. Der er mange almindelige 
husholdningsartikler, som du kan genbruge for at reducere affald: Glas fra spaghettisauce 
eller marmelade er for eksempel gode madopbevaringsbeholdere og til planter. Du kan 
forvandle et gammelt lagen til en genanvendelig taske til dagligvareindkøb. Brug stofposer til 
at transportere friske råvarer, så du ikke behøver at bruge butikkens engangsplastikposer. 
 
 
    6. Kompost. Meget af det madaffald, vi producerer, som æggeskaller eller frugtskraller, er 
komposterbare materialer. Under de rette forhold kan kompostering omdanne dine 
madrester til ren økologisk ernæring uden alle de skadelige metanbiprodukter, der frigives i 
luften, når organiske materialer begynder at nedbrydes på lossepladser. Hvis du har en have, 
er kompost også en god, naturlig måde at gøde din jord på, snarere end at bruge 
butiksmærkeversioner, som ofte fremstilles ved hjælp af kemikalier. 
 
 
    7. Køb friske fødevarer. Forarbejdede fødevarer kommer ofte pakket ind i plastemballage, 
der er skadeligt for miljøet. At købe flere friske fødevarer, hvis det er muligt, er en fantastisk 
måde at bruge mindre plast på. Frisk frugt og grøntsager er typisk ikke lukket inde i plastik, og 
du kan springe over de plastikposer, som købmandsforretningerne og markeder leverer, ved 
at lægge dem i din genanvendelige taske. Hvis du spiser kød, kan du medbringe dine egne 
beholdere til slagteren eller delikatessen, hvilket reducerer plast- og papiraffald. 
 
    8. Brug genopladelige batterier. Hvis du bruger elektronik med engangsbatterier, kan du 
prøve at skifte til genopladelige versioner. Genopladelige batterier hjælper dig med at spare 



penge på pakker med batterier og reducere mængden af plastemballage og brugte batterier, 
der ender med at forgifte jorden på lossepladser. 
 
   9. Opret forbindelse til et samfund uden affald. Samfund over hele kloden har med succes 
tilpasset deres livsstil til at gå nulaffald. Slå op på fora, opslagstavler, eller besøg lokale 
medborgerhuse, der alle er rettet mod at tilskynde til en livsstil uden affald. Disse grupper 
kan være støttende og hjælpsomme med at give nødvendige oplysninger til din egen 
vellykkede nul-affaldsrejse. 
 

Zero Waste Cities: En europæisk bedste praksis 
 
Capannori er en by med 50.000 indbyggere i Toscana i Italien, som takket være en økologisk 
borgerbevægelse blev den første nulaffaldsby i Europa i 2007. Byens politik har faktisk 
investeret i genbrug, i genbrug af genstande og tøj, i indsamling fra dør til dør, i den korte 
kæde i landbruget og i oprettelsen af et forskningscenter om nulaffald som alternative 
løsninger til et affaldssystem baseret på opførelse af et forbrændingsanlæg. Inddragelsen af 
befolkningen, skoler, foreninger og individuelle borgere har fået Capannori til at opnå 
fremragende resultater, og byen er således i årenes løb blevet et eksempel for andre 
nationale og europæiske byer med hensyn til affaldsreduktion og nulaffald. Under ledelse af 
en folkeskolelærer, Rossano Ercolini (formand for Zero Waste Europe), stoppede en lille, men 
beslutsom bevægelse opførelsen af et forbrændingsanlæg og overbeviste kommunen om at 
forpligte sig til at sende nu laffald på lossepladsen inden 2020. Gennemsigtighed og offentlige 
høringer af beboerne var nøglen til de vellykkede strategier: 

o Oprettelse af et dør-til-dør indsamlingssystem 
o Indførelse af et pay-as-you-throw (PAYT) gebyr 
o Træning for lokalsamfundet og stærkt engagement fra beboerne 
o Oprettelse af det første forskningscenter for nulaffald i Europa i 2011. 
o Åbning af et genbrugscenter, hvor genstande som tøj, fodtøj, legetøj og møbler kan 

repareres og sælges til dem i nød og derved lede dem væk fra lossepladsen og tjene 
en vital social funktion 

På næsten 10 år: 

 40 % af affaldsreduktionen (gennemsnitligt affald gik fra 1,92 kg til 1,18 kg/person/år) 
 Særskilt indsamlingsprocent til 82%  
 Restaffald pr. indbygger reduceret med 57 % 
 Affaldstaksterne for beboerne er reduceret med 20 %  
 93 tons varer blev afleveret på genbrugscentret  
 Capannori blev et internationalt eksempel. Inspireret af succesen går næsten 400 

europæiske kommuner i dag vejen mod nulaffald. 
 
 

4.2 Upcycling og bæredygtighed 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er "Upcycling" og forskelle i forhold til genbrug 
Upcycling repræsenterer en række processer, hvorved "gamle" produkter bliver ændret og 
får et nyt liv, når de omdannes til et "nyt" produkt. Takket være blanding og aggregering af 
brugte materialer, komponenter og genstande er resultatet på denne måde et "nyt produkt" 
med mere værdi end den oprindelige værdi af summen af alle dets komponenter. I andre 
tilfælde handler upcycling om materialer eller genstande, der bliver omtilpasset og/eller 
genbrugt på en kreativ måde, og hvis levetid derfor udvides. Derfor kan genanvendelse 
omdefineres "down-cycling". 
 
 
En anden kendt definition af "Upcycling" er følgende: "upcycling som omdannelse af 
affaldsmaterialer til noget nyttigt eller værdifuldt, hvilket understreger, at det er et nyttigt 
koncept, der ikke kun kan anvendes til affaldsdesignindustrien, men også til genanvendelse af 
affald og ressourcecirkulation", (Yi et al., 2018). 
 

Upcycling: en kort historie 
 
Udtrykket "upcycling" blev opfundet i 1994 af den tyske ingeniør Reiner Pliz. Genbrug på det 
tidspunkt reducerede værdien af gamle eller brugte produkter, så han foreslog, at der i stedet 
skulle tilføjes ny værdi, hvilket førte til udtrykket "upcycling". Forfatter Gunter Pauli skrev den 
første udgivne bog om upcycling i år 1998, men Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make 
Things, af forfatterne William McDonough og Michael Braungart, var den første til at få 
mainstream anerkendelse i 2002, det var da offentligheden begyndte at være bekendt med 
disse udtryk og deres formål. 
 
 

Gode praksis inden for upcycling fra mode, indretning og møbler, upcycling kunst, 
arkitektur; casestudier, samarbejde og eksempler: 
Upcycling inden for mode: Produktionsprocessen i tekstilindustrien er kompleks og kræver 
store mængder energi, vand, forurenende kemikalier og andre ressourcer. Den er meget 
forurenende for miljøet, og forsyningskæden er ofte ikke etisk forsvarlig. Derfor kommer 
upcycling som en god løsning, der er begyndt at blive udviklet ikke kun af små håndværkere, 
men også begynder at blomstre i virksomheder som Patagonia. Beskadiget tøj, der ikke 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

● Få en forståelse af, hvad upcycling er, og hvor det er forskelligt 

fra genbrug  

● Kendeden korte historie om upcycling 

● Være i stand til at dele god praksis fra mode, indretning og 

møbler, kunst og arkitektur samt casestudier, kooperativt arbejde 

og yderligere eksempler 

 



længere er egnet til at bære, "skilles ad", og tekstilerne genbruges til fremstilling af et andet 
stykke tøj eller som etuier, bogmærker eller hvor end designerens kreativitet fører dem hen. 
 
Upcycling af møbler: Det handler om at tage gamle, spildte eller ødelagte møbler og genbruge 
dem. Fra ødelagte skabe, hvis hylder kan skrues ind i en gammel dør, der kan fungere som en 
dekoration, til at sætte nogle fodstøtter i et badekar, der er åbnet på den ene side, og 
forvandle det til en sofa: Der er ingen grænser for kreativiteten i forbindelse med upcycling 
af møbler og andre husholdningsartikler. 
 
Industriel upcycling: Der findes etablerede produktionsvirksomheder, som genbruger 
affaldet i produkter, der kommer tilbage i forbrugerkredsløbet. Eksempler herpå er 
virksomheder, der opretter affaldsindsamlingsprogrammer for affald, som er umuligt eller 
vanskeligt at genbruge, og som ender med at producere ting som parkbænke, penalhuse eller 
indkøbstasker af mad- og drikkevareemballage. 
 
Upcyclingkunst: kunstværker, installationer osv., der er fremstillet af brugte materialer eller 
affald. Det er en praksis, som flere og flere kunstnere følger hver dag. De er ved at blive en 
bevægelse for at beskytte miljøet. Den er baseret på evnen til at gentænke affald.  
 

4.3 Nye grønne realiteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green  
 
 
 
 
Grønne bevægelser på samfundsniveau har støttet væksten af nye realiteter, som f.eks. 
Reparationscaféer, centre for kreativ genbrug af affald og bortskaffelse osv. De er oprindeligt 
opstået i den nordlige del af Europa, men har efterhånden bredt sig til hele Europa og andre 
steder. Det er faktisk muligt at identificere meget god praksis på lokalt plan.  
 
Med henvisning til den nye virkelighed med reparationscaféer Cafes inviteres folk til at mødes 
og forsøge at reparere forskellige hverdagsredskaber som f.eks. støvsugere, brødristere, 
radioer osv. og forene kræfter, viden og evner til at tilpasse sig. I lokalerne på en 
reparationscafé kan folk lære at reparere gennem et udvalg af uddannelseskurser, værksteder 
og laboratorier.  
 

Anbefalinger til åbning af en reparationscafé 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

● Have forståelse for, hvad reparationscaféerne er, og 

hvad der er deres miljømæssige og sociale værdi 

● Have en forståelse af, hvad de kreative genbrugscentre 

er, og hvad deres fordele for samfund og planeten er  

● Diskutere eksemplet fra the ReMida Project- Centre for 

Creative Re-use of Manufacturing Company Waste 

Material 



Repair Café Denmark har udarbejdet en guide til virksomheder, der ønsker at åbne en 
reparationscafé. Deres universelle anbefalinger er følgende:  
 

 Hold det simpelt 

 Begynd i det små og byg videre derfra 

 Find et fængende navn, som folk vil forbinde med reparationscaféens lokalområde 

 Opret en Facebook-side og/eller et websted med praktiske oplysninger og billeder 

 Find frivillige til at hjælpe med forberedelserne og frivillige reparatører, som kan 
reparere ting på selve dagen. Begynd med at finde nogle få venner eller bekendte eller 
sæt annoncer op i lokalområdet. 

 Du har brug for frivillige til at hjælpe med at sætte caféen op, byde folk velkommen 
og reparere brugte ting. Til at begynde med bør du finde mindst 1 person til at 
reparere elektronik, 1 syerske og 1 person til at tjekke ind/modtage gæster. 
Efterhånden som du får større succes, får du brug for flere reparatører. 

 Når du har samlet dit hold af frivillige, skal du finde ud af, hvad du ønsker/kan hjælpe 
med at reparere. Husk, at Café-aktiviteterne ikke må forvride konkurrencen med 
lokale virksomheder 

 Find folk, der kan give eller låne dig værktøj i dit netværk 

 Find ud af, om I kan få sponsorater fra det lokale byggemarked, lokaludvalget eller 
kommunen 

 Sørg for at være til stede så ofte som muligt og anerkend alle de frivillige for at være 
med til at gøre en forskel 

 Formidl vigtige oplysninger på en enkel og klar måde 

 Find ud af, hvor du kan låne et gratis lokale: lokale foreninger, kulturcentre, 
biblioteker, caféer, skoler, kommunen eller en eksisterende café (helst nonprofit). De 
fleste reparationscaféer har mellem 10-50 besøgende på én gang, så der bør være 
masser af plads. Lokalet bør have plads til 4-5 borde, hvor reparatører og brugere kan 
sidde. Inddrag og engager folk, og lad dem selv være med til at stå for arrangementet. 
Alle skal kunne deltage uanset alder 

 Skab en hyggelig ramme 

 Hold styr på alle de praktiske ting, og sørg for, at dit værktøj er i orden 

 Find ud af, hvor ofte du ønsker, at reparationscaféen skal være åben. Start med færre 
gange, f.eks. med et pop-up-arrangement.  

 Husk, at alle er frivillige, så hav ikke for høje ambitioner for, hvor ofte I kan åbne 
reprationscaféen.  

 Vi anbefaler at åbne reparationscaféen en gang om måneden i ca. 3-4 timer. Men 
vigtigst af alt, vær konsekvent, og folk vil begynde at komme værktøj 
 

Kreative genbrugscentre 
 
Med hensyn til andre nye grønne realiteter er det vigtigt at overveje de kreative 
genbrugscentre. Det er virksomheder eller nonprofitorganisationer, der indsamler brugbare 
materialer, rester eller overskydende kreative materialer og videredistribuerer dem til 
genbrug i samfundet. Disse organisationer accepterer donationer fra enkeltpersoner såvel 
som producenter, industripartnere og virksomheder. Donationer kan være rester af 
håndværksmaterialer, f.eks. dit håndværksforråd. 



 
Hvert center træffer forskellige beslutninger og har forskellige donorer og regler for 
donationer, men ethos er ens: De hjælper folk med at se potentialet i brugbart affald som 
kunst. De kreative muligheder, der ligger i aflagte materialer, er kun begrænset af 
kunstnerens fantasi. Kreativ genbrug handler om upcycling og genanvendelse: at løfte og 
genbruge et uønsket materiale eller en uønsket genstand til noget helt nyt med en 
formålsbestemt værdi.  
 
Disse centre demonstrerer opfindsomhed ved at fremvise alternativer til engangsemballage 
og giver værdi til ubrugte rester og delvist brugte materialer. Deres kunst bruges ofte i 
casestudier og udstilles i hele lokalsamfundet som praktiske demonstrationer for undervisere, 
bæredygtighedspartnere og affaldsdistrikter. De bidrager i høj grad til at reducere 
deponeringsaffaldet, hvilket er til gavn for samfundet som helhed og for planeten! 
 
Der findes forskellige organisationsmodeller for et kreativt genbrugscenter: med inspiration 
fra Europa og andre lande kan vi i USA finde genbrugscentre, der er etableret og koordineret 
af kommuner, centre, der koordineres af frivillige foreninger, eller endda franchisemodeller.  
 
The ReMida Project- Centre for Creative Re-use of Manufacturing Company Waste Material: 
et bedste praksis i Bologna, Emilia Romagna-regionen, Italien 
 
 
ReMida Bologna_Terre d’Acquaer et center  for Creative Re-use of Manufacturing Company 
Waste Material, forvaltet af Associazione Funamboli i samarbejde med Geovest (den lokale 
genbrugstjeneste) og fremmes af Calderara di Reno-distriktet. 
 
Associazione Funamboli (bogstaveligt talt "foreningen af tovholdere"), der blev oprettet i 
Bologna i 2007, er en ngo for social fremme (ved lovdekret 383/2000), der ledes af fem unge 
kvinder, som fremmer økologisk og etisk adfærd gennem idéudvikling og gennemførelse af 
uddannelsesprojekter rettet mod børn, unge voksne, lærere og alle kategorier af undervisere. 
 
Affaldsmateriale Emporium er et fysisk, kulturelt sted, hvor affaldsmateriale som en ressource 
fremmes, og hvor de, der kommer ind, finder sådant materiale, men også forslag, 
fornemmelser, nysgerrighed, nysgerrighed, sjov, følelser, samarbejdsmuligheder og uventede 
møder. Materialerne er indsamlet på passende vis, udstillet og let tilgængelige for brugerne. 
De kommer ikke fra lossepladser eller endog affaldsbeholdere, men er skrot og rester fra den 
industrielle produktion eller fejl og rester fra virksomheders lagre, som ikke længere kan 
sælges, og som virksomhederne har stillet gratis til rådighed for ReMida. 
 
Kreativitetslaboratoriet er et rum med en stor arbejdsbænk, værktøj og inventar til 
håndtering af affaldsmaterialer, som er samlet bevidst uden brug af lim: et hjørne til udvikling 
af manuelle færdigheder og til at supplere kreativiteten  
 
 

Inspiration til fremtiden 
 



Du kan yderligere læse om den gode praksis, der præsenteres i dette kapitel, ved at tjekke og 
klikke på nedenstående links. 
 
ZERO WASTE CITIES – Casestudiet i Capannori, LUCCA, ITALY 

 https://zerowastecities.eu/bestpractice/best-practice-the-story-of-capannori/, 

 www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/ 

ALTROMERCATO  

 https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2021/11/Milan-Case-Study-1.pdf 

 https://www.altromercato.it/brand/on-earth/upcycling-creation/  

SFRIIDO START UP – list of case studies on recycling and sustainability 

 https://www.sfridoo.com/en/case-study/  

REPAIR CAFÉ’ IN BOLOGNA  

 https://www.bolognatoday.it/video/video-repair-cafe-la-riparazione-degli-oggetti-

social-contro-lo-spreco.html 

 https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/repair-cafe-19-07-2021-

387658 

The REMIDA Project, Reggio Emilia, IT, Center for Creative Re-use of Manufacturing Company 

Waste Material 

 http://www.remidabologna.it/eIkke relevantbout/#il-progetto-re-mida 
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Grønne job og grøn økonomi 
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Indledning 
 
Når man tænker på de krav, som mennesket historisk set har stillet til vores økosystemer, er 
det tydeligt, at grøn vækst er den bedste tilgang til økonomisk udvikling. Faktisk er grøn 
økonomi på lang sigt den eneste måde at opretholde økonomisk vækst på og opfylde 
menneskers behov - for fødevarer, transport, energi osv. 
 
Hurtig urbanisering og jobvækst fører til større efterspørgsel efter ressourcer og tjenester. 
Men det har en pris, nemlig enorme emissioner af drivhusgasser, der, som allerede forklaret, 
er årsag til klimaændringerne og skader ikke kun miljøet (forstærkning af naturkatastrofer: 
tørke, oversvømmelser, jordskred, tyfoner osv.), men også befolkningen og lokalsamfundene 
(øget ødelæggelse af boliger og arbejdspladser, sygdom, mangel på mad osv.)  
 
Dette er blevet en uholdbar situation, da virksomhederne og al menneskelig aktivitet i høj 
grad har bidraget til drivhusemissionerne. I køreplanen for at gøre økonomien og 
virksomhederne grønnere er investeringer i grønne job derfor med til at genoprette miljøet 
og bekæmpe klimaændringerne, og det kan fungere som en afbødende kraft i forbindelse 
med klimaændringernes virkninger. Nye industrier er i vækst, og grønne job er en vigtig del af 
forebyggelsen, afbødningen og tilpasningen til klimaændringerne. 
 
Dette har åbnet en helt ny række muligheder for fagfolk, der ønsker at komme ind i den 
grønne arbejdsstyrke, idet grønne job følger en tendens til eksponentiel vækst, som ikke 
formodes at aftage. Hvis man udvikler de færdigheder, som de grønne virksomheder 
efterspørger, og/eller finder ud af, hvordan man kan anvende tidligere erhvervede 
færdigheder i en grøn stilling, vil man sikre faglig stabilitet. Hvis man gennemfører grønne 
kvalifikationer og studier, vil man også øge sin egen værdi på markedet. At lære mere om den 
grønne økonomi kan også få os alle til at reflektere over vores egen arbejdspraksis og 
revurdere, hvor vi står i forhold til den indvirkning, som vores virksomhed har på planeten.  
 
For at sikre, at vi kan leve i et rent miljø med vedvarende økonomisk vækst, er vi nødt til at 
gøre verden grønnere, og opbygningen af en grøn økonomi er en af de vigtigste veje, som 
vores samfund bør tage i dag. 

Se kapiteloversigten i denne 
korte video! 



 

 
 
5.1 Opbygning af en grøn økonomi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En grøn økonomi er drevet af ønsket om at opnå økonomisk vækst og samtidig fremme en 
bæredygtig udvikling ved at tage hensyn til de miljørisici og økologiske knapheder, som 
forretningspraksis medfører for miljøet.  
 
Historisk set har den økonomiske ekspansion løbende stillet for store krav til de naturlige 
systemer - både med hensyn til mængden af ressourcer, der udvindes, og mængden af 
emissioner og affald, som miljøet skal absorbere og neutralisere. Som man i stigende grad 
forstår, er dette produktions- og forbrugssystem ikke bæredygtigt: miljøet har naturlige 
grænser for, hvor meget det kan levere og tåle.  
 
I modsætning til denne skadelige økonomiske filosofi definerer Det Europæiske Miljøagentur 
en grøn økonomi som en kulstoffattig, ressourceeffektiv og socialt inklusiv økonomi. Den 
sigter mod økonomisk vækst og vækst i beskæftigelsen gennem investeringer, der sikrer, at 
infrastrukturer og processer reducerer kulstofemissioner og forurening, fremmer ren og 
vedvarende energi, øger ressourceeffektiviteten og bevarer biodiversiteten.  
 
Grøn økonomi er baseret på princippet om modstandsdygtighed og stræber efter økonomisk, 
social og miljømæssig modstandsdygtighed. For at opnå en bæredygtig udvikling i alle 
sektorer er den grønne økonomi baseret på tre hovedsøjler - population, profit og planet. 
 
 Population: voksende velstand, der vil støtte alle borgeres velfærd og bygger på kollektiv 

handling, samtidig med at der lægges vægt på individuelle valg. Denne økonomi leverer 
social beskyttelse og adgang til væsentlige tjenester. Den grønne økonomi er retfærdig 
inden for og mellem generationer og lande, den er inklusiv, retfærdig, 
ikkediskriminerende og giver lige muligheder. En økonomi skal have sunde samfund og 
dermed en sund arbejdsstyrke, og den fremmer og skaber anstændigt arbejde og grønne 
job. Inden for en grøn økonomi udnytter virksomhederne ikke arbejdskraft eller forringer 
livskvaliteten for deres ansatte og/eller de samfund, hvor deres aktiviteter foregår. 
 

 Profit: at den løbende profitjagt vil blive opretholdt i konceptet og idéerne om 
bæredygtighed uden at forringe dens komponenters natur og under hensyntagen til de 
miljømæssige og sociale konsekvenser af forretningsbeslutningerne. En grøn økonomi ser 
kapital som et middel til at opnå specifikke mål og betragter ikke profit eller ubegrænset 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

 Have en forståelse af, hvad den grønne økonomi er og dens principper. 

 Kende fordelene ved en cirkulær økonomi.   

 Have en forståelse af tendenserne til vækst i den grønne økonomi i forbindelse med 

internationale regler.  

  



vækst og fordele som sit hovedmål. Fremskridt måles ud over BNP ved hjælp af passende 
indikatorer og målemetoder, der omfatter alle dimensioner af bæredygtig vækst. Den 
grønne økonomi forbedrer forvaltningen og retsstatsprincippet for at opnå mere etisk 
økonomisk gevinst: den er inklusiv, demokratisk, participatorisk, ansvarlig, gennemsigtig 
og stabil.  

 Planet: grøn økonomi respekterer planetariske grænser og økologiske begrænsninger og 
hemmeligheder og sigter mod at beskytte, genoprette og investere i naturen. Den 
beskytter biodiversitet og økosystemer, den fokuserer på økosystemers 
modstandsdygtighed - status, tendenser og grænser for naturlige systemer. De produkter 
og tjenester, der tilbydes inden for et grønt økonomisystem, bidrager til planetens 
regenerering. Der følges effektive foranstaltninger for affaldsbortskaffelse og 
energiforvaltning, og der indføres sanktioner for de organisationer, der ikke overholder 
reglerne. 

 
I det at balancere miljømæssige, økonomiske og sociale elementer har begrebet grøn 
økonomi meget til fælles med begrebet bæredygtig udvikling. Selv om man kan hævde, at der 
primært er fokus på planeten og profitaspekter, vil de tendenser, der opleves i strategierne 
for grøn økonomisk vækst, uundgåeligt være forbundet med arbejdsmarkedet og dermed 
med mennesker. Specifikke bæredygtige arbejdsregler og protokoller er blevet gennemført i 
mange industrier for at sikre en bæredygtig, retfærdig og rimelig udnyttelse af den 
menneskelige kapital. Efterspørgslen efter grønne job eller bæredygtige job er i stigende grad 
gået op og tjener som en meget klar vej til at definere, hvilke områder af ekspertise og 
færdigheder der vil blive fremtidssikret. 
 

Cirkulær økonomi  
Det er vigtigt at bevæge sig væk fra den lineære "take-make-use-disposure"-model og gå over 
til en regenerativ vækstmodel for at holde ressourceforbruget inden for planetariske grænser. 
Inden for grøn økonomi kan vi tale om cirkulær økonomi, hvor værdien af produkter, 
materialer og ressourcer bevares i økonomien så længe som muligt, og hvor 
affaldsproduktionen minimeres.  
 
Som anført af Ellen MacArthur Foundation er cirkulær økonomi baseret på tre principper: 
eliminering af affald og forurening, cirkulation af produkter og materialer og regenerering af 
naturen. Ifølge Ellen MacArthur Foundation (2022) er "cirkulær økonomi en 
systemløsningsramme, der tackler globale udfordringer som klimaændringer, tab af 
biodiversitet, affald og forurening". 
 
Cirkulære forbrugsforanstaltninger i forretningspraksis på alle niveauer kan i væsentlig grad 
reducere virkningerne af menneskelige økonomiske aktiviteter på miljøet. Den cirkulære 
økonomi gør det muligt at adskille økonomisk vækst fra ressourceforbrug, hvilket beskytter 
naturressourcerne og samtidig fremmer sund, kreativ og innovativ forretningsvækst. Der er 
opstået nye industrier, som giver grønne alternativer til traditionelle forurenende ressourcer, 
herunder vindenergi, opgradering af elnettet, industriel effektivitet, infrastruktur til gå- og 
cykelture og opladningsinfrastruktur til elbiler. 
 
Den cirkulære økonomi vil:  
- muliggøre en sundere planet og reducere forureningen 



- mindske presset på naturressourcer som f.eks. vand og arealanvendelse 
- skabe nye forretningsmuligheder og lokale kvalitetsjobs 
- muliggøre mere modstandsdygtige værdikæder, især på fire hovedområder: mobilitet, 
energi, råvarer og fødevarer. 
 
 

Den grønne økonomi i Europa 
EU, der har til hensigt at blive det første klimaneutrale kontinent, har iværksat en lang række 
miljøstrategier og handlingsplaner. EU har en række love, der skal forbedre miljøstandarderne 
for europæerne og beskytte deres livskvalitet. EU sikrer, at de nationale regeringer 
gennemfører disse miljølove korrekt. Disse love har direkte indflydelse på virksomheder og 
erhvervslivet og vil derfor have en indvirkning på arbejdsmarkedet og arbejdstagernes særlige 
funktioner eller færdigheder.  
 
Overgangen til en cirkulær økonomi er i fuld gang for at mindske presset på 
naturressourcerne, skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser og nå EU's 2030-mål om at 
reducere drivhusgasemissionerne med 55 % og 2050-målet om klimaneutralitet og standse 
tabet af biodiversitet. EU har til hensigt at skabe balance mellem økonomisk vækst og behovet 
for at beskytte miljøet og har sat sig selv udfordrende mål for at reducere 
drivhusgasemissionerne, øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energi samt 
reducere affaldet. 
 
For at gøre Europa renere og mere konkurrencedygtigt er der indført specifikke politikker på 
følgende hovedområder:  
 

 Plast  

 Affald og genanvendelse 

 Cirkulær økonomi på globalt plan 

 Råstoffer af kritisk betydning 

 Industrielle emissioner 

 Bæredygtige produkter 

 Tekstiler 
 
 

Den grønne økonomi og målene for bæredygtig udvikling   
Miljømæssig bæredygtighed og grøn økonomi er integrerede dele af målene for bæredygtig 
udvikling, da de bl.a. har betydning for forbedring af den grundlæggende infrastruktur, 
levering af rent og sikkert vand og sanitet, forbedring af faciliteterne til håndtering af fast 
affald, fremme af et praktisk og tilgængeligt transportsystem, tilvejebringelse af billige og 
rene energikilder og udnyttelse af naturlige levesteder og biologisk mangfoldighed. 
 
Alle aspekter af grøn økonomi og grøn omstilling hænger sammen med bæredygtig vækst og 
har flere direkte og indirekte forbindelser med SDG'erne. Bestræbelserne på en grøn økonomi 
er i høj grad baseret på SDG 8: fremme af vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk 
vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle. Ud over at forpligte sig 
til iværksætteri og til at skabe anstændige job for alle støtter SDG 8 også grønne job med 
fokus på at forbedre den globale ressourceeffektivitet i forbrug og produktion.  



 
Baseret på principperne for den grønne eller cirkulære økonomi med hensyn til population, 
planet og profit er forbindelsen med nogle af de andre SDG'er indlysende:  SDG 6 "Rent vand 
og sanitet" og de specifikke mål om at forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, 
fjerne dumpning og minimere udledning af farlige kemikalier og materialer til vandet og øge 
effektiviteten i vandforbruget; SDG 7 "Ren og billig energi" og målene om at sikre universel 
adgang til billig og pålidelig energi til en overkommelig pris, at øge andelen af vedvarende 
energi, der anvendes globalt, og at forbedre energieffektiviteten; "SDG 9 Industri, innovation 
og infrastruktur" ved at fremme en inklusiv og bæredygtig industrialisering og ved at revidere 
industrierne for at gøre dem bæredygtige med øget ressourceudnyttelse og større 
anvendelse af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer; og "SDG 15 Liv på 
land" under målet om at sikre bevarelse, genopretning og bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og målet om at bekæmpe nedbrydning af naturressourcer. 
 
Der er også en stor indflydelse af miljøorienterede bæredygtighedsmål:  
- SDG 2: Nul sult   
- SDG 13: Klimaindsats  
- SDG 14: Liv under vand  
- SDG 15: Livet på land  
 
Samt sociale SDG'er:  
- SDG 1: Ingen fattigdom  
- SDG 5: Ligestilling mellem kønnene  
- SDG 10: Mindsket ulighed  
- SDG 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner  
- SDG 17: Partnerskaber for målene 
 
 

 
 



Reglerne på EU-niveau og de specifikke milepæle i SDG'erne vedrørende grøn økonomi skaber 
en afsmittende effekt på alle niveauer af nationale og lokale myndigheder. De regionale 
regeringer udarbejder deres egne mål i forbindelse med de forskellige SDG'er under 
hensyntagen til områdets karakteristika. Disse mål vil have en direkte indvirkning på de lokale 
virksomheder og organisationer og vil bestemme landskabet for de grønne job i hvert 
område.   
 
 
 

5.2 Grønne organisationer og grønne job  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Grønne organisationer  
En virksomhed, der har en positiv indvirkning (og minimal negativ indvirkning) på det globale 
eller lokale miljø, samfund eller økonomi, er en bæredygtig virksomhed. Bæredygtige 
organisationer stræber efter at opfylde den tredobbelte bundlinje af søjler, som den grønne 
økonomi er baseret på: Planet, population og profit. 
 
 Planet: Uanset hvilken tjeneste eller hvilket produkt der er deres vigtigste tjeneste eller 

produkt, analyserer virksomhederne virkningerne af deres handlinger med hensyn til 
energi, affald, vand, klimaændringer og biodiversitet.  

 Profit: grønne organisationer forstår vækst som en måde at bidrage yderligere til 
bestræbelserne på at opnå bæredygtighed, fair prisfastsættelse og fair forretningspraksis. 

 Population: etik bliver det centrale punkt i beslutningerne, og der tages hensyn til 
medarbejdere, leverandører, kunder, investorer, lokalsamfund osv. på alle niveauer. 

 
Bæredygtig udvikling i en virksomhed kan skabe værdi for kunder, investorer og miljøet. En 
bæredygtig virksomhed står over for den udfordring at skabe værdi for kunderne uden at 
påvirke miljøet negativt. Virksomhederne har en stærk evne til at påvirke deres omgivende 
samfund og miljøer, fordi bæredygtighed og globale systemer er baseret på indbyrdes 
afhængighed. 
 
Med det stigende pres fra forbrugerne for at få en positiv indvirkning som organisation ser 
fremtiden ikke lys ud for virksomheder, der ikke foretager ændringer (eller som simpelthen 
er for langsomme til at reagere på denne tendens). Organisationer, der griber muligheden nu 
for at gå over til en fremtidssikret og bæredygtig forretningsmodel, eller som selv tager 
initiativ til forandringer, vil helt sikkert udmærke sig i fremtiden. 
 

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

 Have en forståelse for de egenskaber, der gør en grøn organisation. 

 Kunne beskrive grønne organisationer og give eksempler. 

 Vide hvad et grønt job er og hvad det indebærer. 

  



Typer af grønne organisationer 
 
 Sociale virksomheder: virksomheder, der tilbyder produkter og tjenester med specifikke 

sociale mål. Formålet med at gennemføre alle deres handlinger er først og fremmest 
baseret på en social mission (først og fremmest påvirkning). Sociale virksomheder har 
en indtjeningsmodel, hvor de søger at maksimere overskuddet og samtidig maksimere 
fordelene for samfundet og miljøet, og overskuddet bruges primært til at finansiere 
sociale programmer eller til at udvide deres rækkevidde. Iværksættere er den vigtigste 
kilde til nye grønne færdigheder og bæredygtige alternativer til traditionelle 
virksomheder. 
 

 B-corps: Virksomheder, der frivilligt opfylder de højeste standarder for sociale og 
miljømæssige præstationer. De gennemgår en streng certificeringsproces, hvor de 
gennemfører en omfattende vurdering af deres virksomheds indvirkning på alle 
interessenter. Vurderingen verificeres af B Lab, den nonprofitorganisation, der står bag 
B Corps-certificeringen. 
 

 Non-profit-organisationer (NGO'er): En enhed, hvis hovedformål er at hjælpe eller 
deltage i et samfundsmæssigt, velgørende, socialt, miljømæssigt, kulturelt eller 
kunstnerisk anliggende, m.m. Disse organisationer har ikke til formål at opnå overskud 
og har ingen kommercielle hensigter. En nonprofitorganisation kan generere indtægter 
og skabe overskud, så længe disse geninvesteres i organisationen og dens sociale 
arbejde.  
 

 Traditionelle virksomheder: Mange traditionelle virksomheder reagerer på det sociale 
og politiske pres i retning af bæredygtighed, idet de omformer allerede eksisterende 
forretningsmodeller eller udvider deres aktiviteter til at omfatte grønne 
produkter/tjenesteydelser. Selv om der foretages ændringer i retning af bæredygtighed, 
skyldes dette et ønske om fortsat at skabe profit på markedet.  
 

 Grønt iværksætteri: En grøn iværksætter arbejder med begrænsede ressourcer, bygger 
på traditionel viden og tager hensyn til mennesker og til, hvordan de får retfærdigt og 
anstændigt arbejde, og skaber profit inden for disse begrænsninger. Grønt iværksætteri 
kræver social innovation, der omfatter idéer og innovationer, som opfylder sociale 
behov ved at løse eksisterende sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer. 

 

Et grønt job: hvad betyder det? 
Den grønne sektor har et enormt potentiale for jobskabelse. Den nye økonomis 
miljøpolitikker og forretningsinteresser har givet anledning til en lang række grønne job - job, 
der bidrager til at bevare miljøet eller genoprette det til det, det var. De kan være i 
traditionelle sektorer som f.eks. fremstilling og byggeri eller i nye, nye grønne sektorer som 
f.eks. vedvarende energi og energieffektivitet. 
 
Grønne job hjælper til at: 
- forbedre energi- og råvareeffektiviteten 
- begrænse drivhusgasemissionerne 



- minimere affald og forurening 
- beskytte og genoprette økosystemer 
- støtte tilpasning til virkningerne af klimaændringer 
 
På virksomhedsniveau kan grønne job producere varer eller levere tjenesteydelser, der er til 
gavn for miljøet, f.eks. installation af solpaneler eller genbrugte vandflasker af plastik. Men 
grønne job kan også kendetegnes ved deres bidrag til mere miljøvenlige processer. Man kan 
f.eks. have et grønt job, hvis det er ens mål at reducere vandforbruget eller forbedre 
genbrugssystemerne i organisationens interne processer. I dette tilfælde producerer grønne 
job, der defineres gennem produktionsprocesser, ikke nødvendigvis miljøvenlige varer eller 
tjenester, som det ville være tilfældet med en traditionel frisørsalon, der kun anvender de 
mest bæredygtige produkter, der er til rådighed.  
 
For at grønne job virkelig kan være bæredygtige, skal det sikres, at disse job giver sikre, sunde 
og anstændige arbejdsforhold. Grønne job skal både være gode for arbejdstagerne og gode 
for miljøet. For at opnå dette tilbydes grønne job i henhold til følgende principper: 
 

 Trivsel: støtte den enkeltes trivsel og alle interessenter i arbejdsfællesskabet.  

 Retfærdighed: inkluderende, ikke-diskriminerende, lige og retfærdige jobmuligheder. 

 God ledelse: tilbydes af integrerede, ansvarlige og modstandsdygtige institutioner. 

 Inter-generationel: med investeringer i fremtiden. 
 

Grønne job er blandt de hurtigst voksende og mest modstandsdygtige job i den europæiske 
økonomi. Der søges efter kvalifikationer inden for sektorer som energieffektivitet i bygninger, 
rørisolering, genbrug og innovative vedvarende teknologier, og der er planer om at udvide 
andre sektorer, som kan sikre vækst i beskæftigelsen. Økoinnovation og bæredygtig 
beskæftigelse er en af de vigtigste miljømæssige succesindikatorer, som EU har vurderet. 
 
I højindkomstlande kan grønne job give adgang til middelklassen, også for arbejdstagere, der 
kun har en studentereksamen. For grønne job og alle andre job er det vigtigt at formalisere 
arbejdsstyrken og fremme karriereudvikling gennem uddannelse, kapacitetsopbygning og 
certificering af færdigheder. 
  
 

5.3 Grønne færdigheder til grønne job  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hvad skal man overveje, når man leder efter et grønt job?  

Læringsmål 

Voksenunderviseren skal: 

 Vide hvilke aspekter man skal overveje, når man leder efter et grønt job 

 Have en forståelse af, hvordan menneskers kompetencer kan anvendes i et grønt job/en 

grøn organisation 

 Kunne motivere deltagerne til at overveje en karriere inden for grønne job. 

  



Den brede vifte af grønne job og bæredygtig forretningspraksis giver mulighed for at forestille 
sig en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder, der omfatter mange forskellige funktioner på 
alle niveauer. Definitionen af et grønt job vil ikke altid være så relateret til selve aktiviteten 
eller færdighederne, men snarere til de rammer, inden for hvilke funktionen udføres. Grønne 
job - job, der kræver grønne færdigheder - findes i en lang række sektorer, lige fra 
sundhedssektoren til bygge- og anlægssektoren, og antallet af grønne talenter i 
arbejdsstyrken har været støt stigende de seneste år. Efterspørgslen efter grønne talenter 
overstiger allerede nu udbuddet. Ved at have identificeret denne tendens på 
arbejdsmarkedet er arbejdstagere på alle uddannelsesniveauer i gang med at udvikle deres 
grønne kompetencer. Dette er muligt takket være de mange nye kurser og certificeringer, 
som uddannelsesorganisationer tilbyder.  
Men at have et grønt job er meget mere end blot at få bevilget beskæftigelse. Det kræver, at 
man tager hensyn til den indvirkning, som den organisation, man arbejder for, har på 
planeten. For at gøre et godt stykke arbejde er der brug for to vigtige ting: tid og indsats, 
begrænsede ressourcer. Dette tvinger folk til at beslutte, hvordan de bedst bruger deres tid 
og indsats, når de skal bruge deres arbejdsdag. Med hensyn til påvirkning - både direkte og 
indirekte - hjælper dine aktiviteter en virksomhed med enten at fortsætte med ikke-
bæredygtige aktiviteter eller at gennemføre positive ændringer. 
 

Hvor finder man et grønt job?  
Der er stadig flere og flere online jobportaler, der beskæftiger sig med grønne karrierer og 
viser ledige stillinger til grønne funktioner. Disse websteder kan hjælpe dig med at indsnævre 
din søgning og vise dig den rigtige retning for karrierer, der passer til dine grønne erfaringer 
og færdigheder. 
 
Når du overvejer at starte en karriere i den grønne sektor, bør du overveje de ledige stillinger, 
som grønne virksomheder tilbyder: B-Corps tilbyder job på alle specialiseringsniveauer i 
betragtning af deres store omfang og det brede antal brancher, der er omfattet af 
certificeringen. Offentlige forvaltninger, og især lokale myndigheder, spiller en central rolle 
med hensyn til at fremme teknologiovergange i hjem og virksomheder, informere vælgerne, 
støtte lokale virksomheder og opkvalificere den lokale arbejdsstyrke. De lokale myndigheder 
tilbyder også grønne job med en lav adgangsgrænse.  
 
Sociale virksomheder kan kræve et meget specialiseret sæt af færdigheder, der passer til 
kravene til den innovative tjeneste eller det innovative produkt, der tilbydes. 
Virksomhedernes CSR-afdelinger udformer de strategier, som organisationerne følger for at 
bidrage til den grønne økonomi. Ved at lære om de enkelte virksomheders vigtigste grønne 
mål kan der skabes en sammenhæng med jobkravene.  
Desuden er problemer i verden en god måde at opdage nye muligheder på. Problemløsning 
er en form for værdiskabelse, og værdi er noget, man kan blive betalt for. Så når nogen kan 
fastslå, hvad verden virkelig har brug for, og hvordan man kommer dertil, kan iværksætteri 
(oprettelse af egen virksomhed) blive vejen ind i den grønne økonomi.  
 
Sektorer i den grønne økonomi med den største vækst i grønne job ifølge World Economic 
Forum er følgende: 
 



Firma Serviceydelser Fremstilling Energi og minedrift 

Offentlig 
administration  

Byggeri  Design 

Landbrug og husdyr 
 

Uddannelse Non-profit 

Forbrugervarer Sundhedspleje  Transport og logistik 

 
 

Grønne kompetencer 
Inden for disse hurtigt voksende sektorer er der mange job, der kan bruge hver enkelt persons 
unikke færdigheder. Overvej, hvordan du kan anvende dit allerede eksisterende unikke sæt 
af færdigheder i en af disse sektorer. Hvordan kan du gøre en forskel?  
Job inden for den tekniske sektor (fremstilling, konstruktion/installation og drift og 
vedligeholdelse) er særligt efterspurgte og vil opleve en endnu større vækst i fremtiden. 
Forskning og konsulentvirksomhed er også en hurtigt voksende delsektor inden for grønne 
job. Men også stillinger som revisorer, administrativt personale, økonomi og salg, 
personaleadministration, kundeansvarlige, juridiske team, markedsføring og kommunikation, 
projektledere og projektmedarbejdere osv.  
 
Udfordr dig selv ved at tænke over, hvordan dit drømmejob kan kombineres med at have en 
positiv bæredygtig indvirkning. Hvad er det job? Mange uddannelsesinstitutioner inddrager 
miljømæssig bæredygtighed og læringsresultater i deres læseplaner i forbindelse med at 
skabe en grøn arbejdsstyrke og økonomi, der er åben for alle. 
 
For at blive et bæredygtigt talent (selv i en ikke-grøn organisation) skal man:  
- vælge en bæredygtig karriere 
- undersøge organisationers indvirkning (under hensyntagen til: Planet, Profit og Population)  
- Pitch: præsentere sig selv/ideer som et godt match til at løse et socialt eller miljømæssigt 
problem  
- udvikle den grønne bedste praksis i erhvervet 
 
Når man leder efter et job, bør man overveje karrieremuligheder, aktiviteter og løn. 
Derudover bør din personlige overbevisning og dine ambitioner være på linje med 
organisationens interesser. Din (nye) bæredygtige arbejdsgiver bør investere i samfundet og 
naturen og være optaget af den indvirkning, som de har på verden. Denne indvirkning skal 
være ægte og gå ud over de påbudte CSR-regler (Corporate Social Responsibility).  
 
At arbejde i et bæredygtigt job eller på en bæredygtig opgave har en positiv indvirkning på 
verden og giver et formål med arbejdstagerens indsats, der rækker ud over blot at tjene penge 
Lønningerne kan være lavere i den grønne økonomi (især i nonprofitorganisationer og nye 
sociale virksomheder), men virkelig bæredygtige grønne job giver sikre, sunde og anstændige 
arbejdsvilkår og tager hensyn til den enkelte medarbejders personlige udvikling.  
 



At finde kerneenergien betyder, at man skal blive bevidst om sine talenter og særlige 
færdigheder. Det er imidlertid ikke let at opdage sit talent: Nogle gange er folk ikke 
opmærksomme på deres talent, fordi det er naturligt for dem, og i andre tilfælde kan talentet 
ikke opdages, fordi det aldrig er blevet udforsket. Kerneenergien er imidlertid ikke kun 
baseret på færdigheder. Mange mennesker udmærker sig også ved ting, som de slet ikke kan 
lide. Derfor er det afgørende at finde ud af, hvad hver enkelt person føler passion for, da dette 
vil være afgørende for deres drivkraft til at lykkes og deres generelle livstilfredshed.  
 
Hvis du har et meningsfuldt job, der er i overensstemmelse med dine talenter og din passion, 
vil det opfylde dig og give dig en følelse af formål og autenticitet. 
 
Alt i alt er der et presserende behov for en grøn økonomi af følgende årsager: 
 

 Initiativet til en grøn økonomi er opstået på baggrund af flere kriser og 
ressourceknaphed 

 Denne økonomi arbejder for en bæredygtig udvikling 
 Den kan føre til bedre social integration, mindre fattigdom osv. 
 Denne økonomi er et nyt økonomisk paradigme, som kan resultere i indkomstvækst 

og jobskabelse uden at true miljøet. 
 Den udvikles i fælles interesse mellem både udviklede lande og udviklingslande rundt 

om i verden. 
 
Grønne job defineres korrekt som anstændige job, fordi de fremmer en retfærdig udvikling 
for alle enkeltpersoner og samfund: Et grønt job betyder at have en stemme på 
arbejdspladsen, lighed, retfærdig indkomst, sikre arbejdsvilkår, alt sammen med en positiv 
indvirkning og beskyttelse af miljøet.  
 
 
 

Inspiration til fremtiden 
 
Baan met toekomst:  Gemeente Amsterdam (Job med fremtid)  
Dette projekt blev iværksat af Amsterdam kommune for at gøre folk begejstrede for et job i 
denne sektor, især for omskoling og for dem, der kommer ind i erhvervet senere. I samarbejde 
med uddannelsesinstitutioner tilbyder kommunen et forkortet uddannelsesforløb for 
personer med socialfaglig eller lignende baggrund som en forberedelse til en almindelig 
uddannelse. Når folk er blevet optaget på den almindelige uddannelse, begynder de straks at 
arbejde, og uddannelsen betales af arbejdsgiveren (ONO-midler). Amsterdam lægger vægt på 
gæld, medarbejdernes kvalifikationer og børnepasning, når det overvejes, om programmet 
passer til en person eller ej.  
Krav til uddannelse: højt sprogniveau (modersmål), høj indlæringsevne, fysisk stærk, 
kørekort. Det er ikke let at komme ind for folk, der taler forskellige sprog. Kommunen arbejder 
nu for at få folk, der taler engelsk, også vil kunne starte. Arbejdsgiveren/underviseren 
bestemmer, hvem der skal starte.  
 
Greenjobs (Duurzame vacatures - Greenjobs) 
Jobbanker, der udelukkende er dedikeret til at tilskynde til grønne ledige stillinger.  

https://greenjobs.nl/home


 
 
FutureProof and Starters4Communities (Starters4Communities)  
Starters4Communities arbejder på et socialt iværksættersamfund, der er dannet nedefra og 
op af forandringsskabende personer. De tilbyder praksisorienterede 
uddannelsesprogrammer, hvor forskellige målgrupper opnår viden og færdigheder inden for 
socialt iværksætteri, arbejder på deres iværksætterlederskab og får en umiddelbar 
indvirkning på en eksisterende social virksomhed eller udvikler deres egne sociale mål.  
 
Futureproof er et program, der har til formål at gøre socialt iværksætteri tilgængeligt for unge 
mennesker i Nederlandene og stimulere dem til at handle med social virkning. Alt dette mens 
de udvikler sig selv og forbedrer deres fremtidsudsigter. De gør socialt iværksætteri 
tilgængeligt for unge fagfolk, især sårbare unge mennesker, som normalt ikke ville komme i 
kontakt med det, og som kommer fra forskellige sektorer (jura, markedsføring, uddannelse, 
sprog osv.). Det giver deltagerne mulighed for at arbejde sammen med sociale virksomheder 
fra området, så de kan gøre en direkte forskel og opleve, hvor inspirerende det kan være, og 
at alle kan bidrage med noget.  
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BILAG 
The Green Step pædagogiske rammer 

 
Indledning 
 
Flere udvidelser af bylandskabet som følge af videnskabelige og teknologiske fremskridt har 
lagt pres på det naturlige miljø i de seneste år. Dette pres har negative konsekvenser, 
herunder, men ikke begrænset til, klimaændringer og global opvarmning, forurening, 
ørkendannelse, oversvømmelser, skovrydning, udryddelse af plante- og dyrearter og 
ubalance i økosystemerne. Miljøforringelsen og dens indvirkning på miljøet kan kun 
håndteres effektivt ved at uddanne borgerne (unge og voksne) i viden om miljøbegreber, 
spørgsmål og problemer, der påvirker miljøet, færdigheder til at identificere og løse 
miljøproblemer og de rette holdninger og den rette adfærd til at forbedre og bevare miljøet, 
hedder det på forskellige globale møder og konferencer. Voksne udgør flertallet i 
produktionsprocessen, og de er tættere på miljøet end børn og er i høj grad ansvarlige for 
miljøforringelsen gennem deres handlinger, aktiviteter og andre former for relationer til 
miljøet. Der er derfor behov for at udvikle og formidle den rette viden, de rette færdigheder 
og adfærd med henblik på korrekt brug, forvaltning og vedligeholdelse af miljøressourcerne.  
 
Både inden for formel og ikke-formel voksenuddannelse er der en tydelig kløft med hensyn 
til miljøuddannelse. Voksenuddannelsen skal stadig omlægges for at hjælpe både 
voksenundervisere og elever med at udvikle viden, færdigheder, værdier og adfærd for at 
tage fat på og inddrage spørgsmål som klimaændringer i undervisningen og læringen. I den 
forstand er det nu vigtigt at tale om miljøvenlig voksenuddannelse, som vil være rettet mod 
at skabe forandring og iværksætte handling.  
 
Den pædagogiske ramme Green Step vil tage fat på og tilbyde en konkret løsning på den 
eksisterende mangel på miljøuddannelse inden for voksenuddannelse i Europa. Formålet er 
at hjælpe medlemsstaterne i deres bestræbelser på at integrere livslang læring om 
miljøspørgsmål i den almindelige voksenuddannelse, herunder de miljøkompetencer, som 
undervisere skal have for at kunne undervise på en inkluderende måde. Den pædagogiske 
ramme for Det grønne skridt har til formål at støtte nationale, regionale og lokale 
bestræbelser på at skabe forståelse og bevidsthed om miljøspørgsmål samt udvikle 
færdigheder, skabe en følelse af engagement og stimulere individuel og kollektiv handling ved 
at tilbyde en fælles referenceramme med et fælles sprog og en fælles logik. Rammerne har til 
formål at blive et bredt anerkendt redskab til integration af miljøuddannelse i den større 
struktur for voksenuddannelse og at blive anvendt som grundlag for underviseres uddannelse 
og faglige udvikling i hele Europa og andre steder. 

 
 
 



Definition 
Miljøuddannelse (MU) er en metode, der giver folk mulighed for at lære om miljøspørgsmål, 
løse problemer og tage skridt til at forbedre miljøet. Enkeltpersoner får en bedre forståelse 
for miljømæssige udfordringer og er i stand til at foretage velinformerede og ansvarlige 
handlinger som følge heraf. I den forstand er MU en proces, hvor enkeltpersoner opnår 
bevidsthed om deres miljø og erhverver viden, færdigheder, værdier, erfaringer og 
beslutsomhed, som sætter dem i stand til at handle - individuelt og kollektivt - for at løse 
nuværende og fremtidige miljøproblemer. 
 
I sin mest grundlæggende form indebærer MU at lære om miljøet. Men ifølge Lucas (1972)1,  
og mange andre forskere, kan MU defineres som uddannelse i, om og for miljøet (figur 1). 
Dette indebærer, at miljøuddannelse skal have til opgave at hjælpe enkeltpersoner med at 
udvikle viden om deres miljø, som de kan få ved at interagere med miljøet, og endelig kan de 
bruge denne viden og disse færdigheder til at bevare eller passe på miljøet. 
 
Denne enkle beskrivelse understreger de forskellige formål, som MU ofte tjener: 
programmerne giver mulighed for at udforske naturen i det fri, information om bevarelse og 
miljøspørgsmål og mulighed for at lære og øve færdigheder, der kan bruges til at forsvare, 
beskytte, bevare eller genoprette miljøet. Denne flerdimensionale definition blev bekræftet 
af de delegerede på regeringskonferencen i Tbilisi i Georgien, USSR, i 1977 (UNESCO, 1980)2.  
 

 

                                                        
1 Lucas, A. M. (1972). Environment and environmental education: Conceptual issues and curriculum 
implications. PhD Dissertation, Ohio State University. ERIC Document ED068371. 
2 UNESCO. (1980). Environmental education in the light of the Tbilisi Conference. Paris: Unesco. 



Figur 1: Environmental Education as education in, about, and for the environment. 
Source: Mikael Chuaungo, ENVIRONMENTAL EDUCATION: Meaning, Importance and Dimensions. 

 
MU er ikke kun mangesidet, men udvikler sig også hele tiden. De mere aktuelle metoder har 
til hensigt at fremhæve det sociale aspekt af miljøproblemer, at målrette adfærdsændringer 
mere eksplicit og at støtte snarere end at lede læring. Derfor har MU's hovedfokus flyttet sig 
fra naturvidenskab og bevarelse til et mere socialt og politisk perspektiv (Johnson & Mappin, 
2005)3. 

 
Ifølge Monroe et al. (2007)4, er komponenterne i miljøuddannelse: 
1.Bevidsthed om og følsomhed over for miljøet og miljømæssige udfordringer 
2.Viden om og forståelse af miljøet og miljømæssige udfordringer 
3.Holdninger, der viser bekymring for miljøet og motivation til at forbedre eller bevare 
miljøkvaliteten 
4.Færdigheder til at identificere og hjælpe med at løse miljømæssige udfordringer 
5.Deltagelse i aktiviteter, der fører til løsning af miljøudfordringer 
 
Alt i alt er der, som vi allerede har forstået, mange definitioner af begrebet MU. Inden for 
rammerne af The Green Step-projektet vil vi vedtage den definition, der blev givet af UNESCO: 
 “Miljøuddannelse er en læringsproces, der øger folks viden om og bevidsthed om miljøet 
og de dermed forbundne udfordringer, udvikler de nødvendige færdigheder og ekspertise 
til at tage udfordringerne op og fremmer holdninger, motivation og engagement til at 
træffe informerede beslutninger og tage ansvarlige initiativer.” (Borah, 2007)5. 

 
Mål 

 
Mål 4.7 i mål 4 for bæredygtig udvikling lyder: "Inden 2030 skal det sikres, at alle elever 
erhverver den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig 
udvikling, herunder bl.a. gennem uddannelse for bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, 
menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en kultur af fred og ikke-vold, 
globalt medborgerskab og værdsættelse af kulturel mangfoldighed og kulturens bidrag til 
bæredygtig udvikling." 
 
Klimaændringer, tab af biodiversitet og forurening har ført til en planetarisk krise, som kræver 
en øjeblikkelig og hurtig reaktion. FN's generalsekretær António Guterres kalder klimakrisen 
for "en kamp for vores liv", mens vi kæmper for at omdanne vores samfund for at nå den 1,5 

                                                        
3 Johnson, E. A., & Mappin, M. J. (eds.). (2005). Environmental education and advocacy. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 
4 Monroe, M.C., Andrews, E., & Biedenweg, K. (2007). A Framework for Environmental Education Strategies. 
Applied Environmental Education and Communication, 6:205–216. 
5 Borah, P. (2007). 4th International conference on environmental education: Environmental education towards 
a sustainable future--partners for the decade of education for sustainable development: Final report. 
Ahmedabad: Centre for Environment Education. 



graders vej, der anbefales i Parisaftalen.6 I denne globale krise, som er forbundet med så 
mange aspekter af liv, samfund og institutioner på hele planeten, er der et voksende behov 
for at udstyre enkeltpersoner med værktøjer, færdigheder, værdier og viden til at blive 
forandringsagenter og arbejde hen imod grønnere samfund.  
 
Samfundene skal være villige og engagerede til at gennemføre ændringer, der kan sikre 
arternes fremtid. For at der kan ske ændringer i adfærd og holdninger, er det imidlertid 
nødvendigt med permanent og løbende uddannelse i alle facetter af vores dagligdag. Selv om 
behovet for tæt kommunikation og samarbejde inden for de forskellige uddannelsesområder 
kan synes indlysende, er der alt for få eksempler på dialog mellem miljøuddannelsessektoren 
og folkeoplysningen for unge og voksne i referater og rapporter. 
 
En nyere undersøgelse fra UNESCO om miljøuddannelse viser, at selv om 95 % af de adspurgte 
lærere mente, at det er vigtigt at undervise i klimaændringer, følte mindre end 30 % sig klar 
til at undervise i klimaændringer i forhold til deres lokale kontekst.7 Selv om disse tal henviser 
til ungdomsuddannelse, gælder miljøuddannelse for alle uddannelsesområder og -
generationer, og alle individer kan blive forandringsagenter.  
 
Derfor er vores mål med denne ramme og Green Step-læreplanen at:  

 Fremme bevidstheden om den økonomiske, sociale, politiske og økologiske indbyrdes 
afhængighed i vores samfund 

 At give alle voksne lærende mulighed for at erhverve den viden, de værdier, 
holdninger, det engagement og de færdigheder, der er nødvendige for at beskytte og 
forbedre miljøet 

 At skabe nye adfærdsmønstre hos enkeltpersoner, grupper og samfundet som helhed 
i forhold til miljøet 

 At inddrage voksne lærende i en aktiv problemløsningsproces inden for rammerne af 
specifikke realiteter og fremme initiativ, ansvarsfølelse og engagement med henblik 
på at skabe en bedre fremtid 

 

Strategier 
 
Vi fastlagde fem overordnede interventionsstrategier, som vil danne grundlaget for de 
metoder og værktøjer, der anvendes i Green Step Læseplan. Disse strategier kan 
implementeres i overensstemmelse med pædagogens indsigt og kan udskiftes og kombineres 
efter behov. 
 
Disse strategier er:  
1. Direkte instruktion. Vi vil bruge denne strategi til at udbrede information, øge bevidstheden 
og informere. Denne strategi er centreret omkring undervisere. Målet er at udvikle 
færdigheder hos eleverne, hvilket indebærer sekventielle trin. Formidling af information er 

                                                        
6 UNESCO. (2022). Climate change education for social transformation. Accessed: 
https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/cce-social-transformation  
7 UNESCO and Education International. (2021). Teachers have their say: motivation, skills and opportunities to 
teach education for sustainable development and global citizenship. Paris: UNESCO; Brussels: Education 
International.  

https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/cce-social-transformation


en bred strategi, der let kan kombineres med andre undervisningsstrategier. Eksempler på 
direkte undervisning er: at holde en præsentation, uddele informativt materiale eller invitere 
en ekstern ekspert. Formidling af information kan være grundlaget for at bygge en 
uddannelse på, men bør ikke være det centrale punkt. Især inden for temaer som 
bæredygtighed og grøn handling er det vigtigt at skabe et støtteniveau blandt de lærende. 
Målet er at inddrage dem aktivt og få dem til at føle, at de kan spille en vigtig rolle i udviklingen 
af en grønnere verden. Samtidig kan folk have forskellige synspunkter, idéer eller viden om 
disse emner, og det er vigtigt at skabe et rum, hvor disse idéer kan deles uden at blive dømt.  
 
2. Selvstyret læring. Der vil være forskellige synspunkter og værdisæt i et læringsmiljø med 
voksne lærende. Begreber bør forklares fra mere end ét synspunkt og appellere til elever i 
forskellige aldersgrupper og med forskellige etnokulturelle baggrunde. Selvstyret læring 
betyder, at man skal inddrage andre mennesker som hjælpere og eksperter. Det betyder ikke, 
at man skal lære alene, og det kan ske både uden for og i klasseværelset. De lærende tager 
initiativ til deres læring. De planlægger, gennemfører og evaluerer deres læringsproces.   
 
3. Interaktiv læring og gruppelæring. Dette er praktiske tilgange til uddannelse, der er baseret 
på at opbygge elevernes engagement gennem samarbejde og social interaktion. Oprettelse 
af strukturerede gruppeaktiviteter kan være et redskab for eleverne til at bearbejde nye 
begreber og emner sammen. Målet her er at opbygge forståelse: At udveksle idéer og skabe 
dialog, at opbygge en følelse af at være på plads, at afklare og øge forståelsen af oplysninger 
og spørgsmål og at skabe bekymring.  
 
4. Transformativ læring. Denne tilgang fokuserer på at ændre den måde, eleverne tænker om 
verden omkring dem og om sig selv på. Vi ønsker at opnå en vis følelse af involvering og behov 
hos eleverne og ikke blot give dem information, men gøre dem til aktive forandringsagenter. 
For at gøre dette er det nødvendigt at gøre eleverne bevidste om den position og det rum, de 
indtager i verden. Nogle gange bruger denne tilgang dilemmaer eller situationer til at 
udfordre antagelser og principper. De lærende bruger kritisk tænkning og spørgsmål til at 
evaluere deres underliggende overbevisninger og antagelser og lærer af, hvordan de opfatter 
sig selv i processen.8  
 
5. Projektbaseret læring og erfaringsbaseret læring. Disse "learning by doing"-tilgange kan 
bruges til at opbygge, forbedre og øve færdigheder. Begge er fokuseret på at gøre noget 
konkret i stedet for at modtage information i tekst (auditiv eller visuel). Det er praktisk og 
reflekterende på samme tid. I projektbaseret læring gør underviseren brug af situationer fra 
den virkelige verden, enten inden for eller uden for klasseværelset. Oplevelsesbaseret læring 
ligner hinanden i den forstand, at den fokuserer på at opleve noget i stedet for blot at 
bearbejde fakta og information. Erfaringsbaseret læring defineres som "en proces, 
hvorigennem en lærende konstruerer viden, færdigheder og værdi ud fra direkte erfaringer".  
(Environmental Management Programs Director, 2015)9. 
 

                                                        
8 Western Governors University, ‘Adult learning theories and principles’, 2020, Adult Learning Theories and 
Principles (wgu.edu) 
9 Environmental Management Programs Directory. (2015). EnviroEducation.com. Environmental Management 
Programs Directory, EnviroEducation.com. N.p., n.d. Web. 26 Dec. 2015 
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Alle disse strategier kan bidrage til udviklingen af miljøvenlig voksenuddannelse, som kan 
anerkendes som et effektivt middel til at løse og imødegå miljømæssige udfordringer. 
Voksenuddannelse på miljøområdet er afgørende for at skabe forandringer og ændringer ved 
at skabe bevidsthed, styrke værdier, ændre holdninger og forbedre færdigheder med henblik 
på at realisere miljømæssig bæredygtighed. Miljøvenlig voksenuddannelse går videre end at 
skabe bevidsthed, formidle viden og formidle information om miljøet. Der lægges vægt på at 
skabe adfærdsændringer og få enkeltpersoner til at iværksætte handlinger, udvikle 
færdigheder, skabe engagement og stimulere individuelle og kollektive tiltag på personligt, 
samfundsmæssigt og statsligt plan. Voksenundervisning på miljøområdet sikrer, at den 
voksne lærende engagerer sig i og med miljøet ved at opbygge individuelle og gruppemæssige 
kompetencer ved at udsætte dem for relevant viden og færdigheder, der muliggør 
informerede handlinger, og ved at tage hensyn til de voksne enkeltpersoners holdninger, ved 
at anvende problemløsningsfærdigheder, ved at indsatsen er resultatorienteret og fokuseret 
på at løse miljøproblemer. Den miljømæssige voksenuddannelse får voksne enkeltpersoner 
til at forstå, at deres beslutninger og handlinger har direkte konsekvenser for miljøet. 
 

Effektive metoder & værktøjer 
 
Efter at have identificeret nogle af de vigtigste pædagogiske strategier, der anvendes både i 
formel og ikke-formel uddannelse, er det nu vigtigt at diskutere nogle metoder og værktøjer, 
der kan bruges til at engagere eleverne i uddannelsesprocesser i, om og for miljøet.  
 
Hvis man tager ovenstående strategier i betragtning, kan der oprettes fire forskellige 
kategorier, som repræsenterer fire overordnede processer, der kan anvendes i en lang række 
uddannelsesprojekter, herunder undervisning i miljøspørgsmål i voksenuddannelse. 
Kategorierne er som følger: 
 

1. Formidle information 
2. Opbygge forståelse 
3. Forbedre færdigheder 
4. Muliggøre bæredygtige handlinger 

 
Den vigtigste variabel i alle fire kategorier er deltagelse. I dette tilfælde vil det omfang, i 
hvilket underviserne engagerer sig og samarbejder med deres elever, forbedre de 
pædagogiske metoder og værktøjer, der foreslås i hver kategori, og øge vores chancer for at 
nå de pædagogiske mål og målsætninger, der er angivet i denne ramme og i læseplanen. 
 
Men lad os undersøge nogle metoder og værktøjer, der er involveret i alle fire kategorier: 
 
Kategori Formål Formelle 

læringsmetoder 
Ikke-formelle 
læringsmetoder 

Formidle information At udbrede 
information, hæve 
bevidsthed, at 
informere 
 

Lærebøger, foredrag, 
video, film og Internet 
ressourcer 
 

Oplysningskampagne 

elektroniske medier, 
internetressource eller 
websted, plakater, 
brochure, skilte, public 
service-meddelelse, 



nyhedsartikeler, 
udstillinger 
 

Opbygge forståelse At udveksle ideer og 
give mulighed for 
dialog, at opbygge en 
følelse af sted, at 
afklare og forbedre 
forståelsen af 
information og 
spørgsmål og for at 
skabe bekymring 
 

Diskussion, rollespil, 
simulering, casestudie, 
eksperiment, spil, 
konstruktivistiske 
metoder, 
erfaringsmæssig 
læring, feltstudie 

Workshop, 
præsentation med 
diskussion, charette, 
interaktivt websted, 
simulering, casestudie, 
undersøgelse, 
fokusgruppe, 
interview, peer-to-
peer-træning, 
aktionsforskning, 
problemundersøgelse, 
miljøovervågning 
guidet tur, guidede 
vandreture i naturen 
 

Forbedre færdigheder At opbygge og øve 
færdigheder 
 

Kooperativ læring, 
problemundersøgelse, 
undersøgelse læring, 
borgervidenskab 
programmer, frivilligt 
arbejde service, nogle 
typer af projektbaseret 
uddannelse 
 

Coaching, mentoring, 
demonstrationer, 
teknisk uddannelse, 
miljø overvågning, der 
giver en chance for at 
øve en bestemt 
færdighed eller 
arbejde på en opgave, 
overtalelse og sociale 
marketingstrategier, 
der ændrer sociale 
normer, herunder: 
modellering, 
engagement, 
incitamenter og 
opfordringer til at 
tilskynde til 
kompetenceopbygning 
og adfærdsændring 
 

Muliggøre 
bæredygtige 
handlinger 

At opbygge 
transformativt 
kapacitet til lederskab, 
kreativt problem 
løsning, overvågning 
 

Forespørgselsbaseret 
uddannelse, nogle 
typer af tjenester 
læring, miljø som en 
Integrering af koncept, 
og andre muligheder 
for elever til at 
definere problemer, 
design , og vælge 
handling projekter, 
identificere fakta og 
opbygge færdigheder i 
problemløsning 

Adaptivt samarbejde 
ledelse, handling 
forskning, uddannelse 
af 
organisatoriske 
effektivitet, fremme 
partnerskaber og 
netværk, fælles 
undersøgelse, 
mægling, alternativ 
tvistbilæggelse, 
forhandlet 
regelfastsættelse 



læringsnetværk 

 
Ovenstående tabel, som er tilpasset Monroe, Andrews og Biedenweg (2007), beskriver et 
væld af metoder og værktøjer, som voksenundervisere kan bruge til at formidle viden og 
færdigheder om miljø til deres elever. Nedenfor følger en liste over deltagelsesmetoder, der 
kan bruges i voksenuddannelsen til effektivt at undervise i miljømæssig bæredygtighed. F.eks:  
 Learning By Doing er en metode, der kræver aktiv inddragelse af eleverne i hands-on 

udforskning og undersøgelse af den virkelige verden. 
 Being in the Natural Environment at være i det naturlige miljø er en metode, der 

tilskynder eleverne til at opleve, værdsætte, tænke over og forbinde sig følelsesmæssigt 
med det naturlige miljø. 

 Life Learning in Real Places er en metode, der engagerer eleverne i læringsaktiviteter 
baseret på virkelige steder, virkelige problemer og autentiske opgaver. 

 Full Sensory, Mind Body Engagement er en metode, der giver eleverne mulighed for at 
udforske, tænke og reflektere over virkelige oplevelser ved hjælp af alle fem sanser. 

 Exploring Issues in Local Contexts opfordrer eleverne til at udforske og undersøge 
miljøproblemer og problemer i 'deres egen baghave'. 

 Adventure & Challenge giver eleverne mulighed for at arbejde i teams, flytte de fysiske 
og følelsesmæssige grænser, løse problemer og reflektere over deres egne styrker. 
 

 
 
God praksis for miljøuddannelse i partnerlandene 
 
Holland 
 
God praksiskategori 

Kategori 

Projekt, produkter og tjenester, 
uddannelsesprogram, casestudie, 
succeshistorie, andet (angiv 
nærmere) 

 

Projekt / Succeshistori 

 

 

Anvendte databaser 
Inkluder alle de databaser 
(websteder, EU-platforme såsom 
eTwinning, SALTO Youth osv.), som 
blev brugte til at foretage 
søgninger 
 

Stadsboeren - Van Amsterdamse Bodem  

Interview: Het is een cliché maar eten verbindt! - 
Van Amsterdamse Bodem 

181221WereldtuineninNLdefpr.pdf (here-comes-
the-sun.nl) 

 

https://vanamsterdamsebodem.nl/initiatieven/stadsboeren/
https://vanamsterdamsebodem.nl/interview-het-is-een-cliche-maar-eten-verbindt/
https://vanamsterdamsebodem.nl/interview-het-is-een-cliche-maar-eten-verbindt/
https://here-comes-the-sun.nl/files/pro/01379/181221WereldtuineninNLdefpr.pdf
https://here-comes-the-sun.nl/files/pro/01379/181221WereldtuineninNLdefpr.pdf


Groen mengt in de stadstuin bij het Bijlmerbajes-
AZC - Down To Earth Magazine 

Generelle oplysninger om god praksis 

Navn på god praksis 

 

 

Bijlmerbajestuin (Bijlmer prison garden) 

Dokumenttype (valgfrit) Angiv, om 
det dokument, du har konsulteret, 
er et faktablad om god praksis, et 
informationsark, et erfaringsark, et 
casestudie, en manual, 
retningslinjer, webværktøj, 
platform, andet 

 

 

Land 

I hvilke(t) land(e) er god praksis 
blevet gennemført? 

Holland 

Praksisniveau Lokal, national, 
europæisk, international, andet 
(angiv nærmere) 

 

Lokal  

Beliggenhed/geografisk dækning 
Hvad er det geografiske område, 
hvor god praksis er blevet 
anvendt? Angiv så vidt muligt, land, 
region, by og landsby 

 

Amsterdam by - i marginaliserede områder samt i 
gentrificerede kvarterer med få haver/grønne 
områder og en høj tæthed af lejligheder/bygninger 
(Amsterdam Nord, Amsterdam Syd).  

Særligt interessant for os er deres projekt i 
Bijlmerbajestuin (Bijlmer-fængslet), et tidligere 
fængsel, hvor der blev bygget et flygtningecenter. 

Aktivitet 

Startdato/slutdato 

 

Aktionens begyndelse: 2012 Bijlmerbajestuin: 2016-
2020 (stoppede da flygtningecentret blev lukket – 
området omdannes til boligområde) Aktionens 
afslutning: februar 2022 

 

Partnerskab til gennemførelse af 
initiativet 

Hvem er de institutioner, partnere, 
gennemførelsesorganer og 
donorer, der er involveret i god 
praksis, og hvad er arten af deres 
engagement 

Stadsboeren (Bydyrkerne) (non-profit organisation) 
Finansieringen var mulig på grund af frivilliges 
arbejde, støtte fra Amsterdam kommune og gennem 
crowdfunding-indsatsen. 

 

Indholdet af god praksis 

 

https://downtoearthmagazine.nl/groen-mengt-in-stadstuin-bijlmerbajes-azc/
https://downtoearthmagazine.nl/groen-mengt-in-stadstuin-bijlmerbajes-azc/


Introduktion  

Hvad er konteksten 
(udgangssituationen) og 
udfordringen, der behandles? 

 

Initiativet blev født af interessen for at dyrke mad til 
en ny restaurant, som skulle være helt selvforsynende 
gennem haven. Selv om idéen om restauranten 
hurtigt forsvandt, var der stadig et stort potentiale i 
idéen om at dyrke mad i byen. 

Den nye iteration af projektet blev født som et svar på 
reduktionen af grønne områder og haver i Amsterdam 
og befolkningens stigende uvidenhed om planter, 
natur og mad.  

Projektet finder sin inspiration i Prinzessinnengarten i 
Berlin samt andre fælles haverum i New York og 
Vancouver. Initiativet "I can change the world with my 
two hands" fra Amsterdam, et fælles have- og 
fødevarekooperativ, har også tjent som inspiration.  

Desuden fik de på højdepunktet af 
flygtningemigrationskrisen i Europa ideen om at starte 
en grøntsagshave lige ved siden af flygtningecentret 
som et socialt alternativ for AZC's beboere i deres 
fritid og en enkel måde at møde mennesker fra 
Amsterdam på. 

Dette projekt tjente også som en måde at gøre god 
brug af byens ødejord på.  

 

Vigtigste mål 

Hvad er hovedformålene med god 
praksis? 

 

Organisationen har stillet beholdere til rådighed, som 
Amsterdam-borgere uden have kan leje for at dyrke 
deres egne grøntsager. Hovedformålet er socialt og 
uddannelsesmæssigt, idet mange mennesker med 
forskellige baggrunde mødes og udvikler nye 
færdigheder inden for frugt- og grøntsagsproduktion. 
Desuden var målet om at uddanne deltagerne i 
miljøspørgsmål og -løsninger kernen i aktiviteten. 

Der afholdes månedlige workshops om 
grøntsagsdyrkning (for at vide, hvornår man skal så, 
omplante eller høste) og miljøspørgsmål for lokale 
beboere og flygtninge, og der arrangeres forskellige 
arrangementer for at fremme integrationen. 

Haven på flygtningecentrets område skulle give 
beboerne en form for aktivitet i dagtimerne og adgang 
til sociale netværk i nabolaget og i regionen. Alt dette 
for at forbedre flygtninges levestandard og fremme 
social integration. 



Målgruppe 

Hvem er modtagerne eller 
målgruppen for god praksis?  

I første omgang folk fra Amsterdam uden have, men 
med interesse for havearbejde. Aktiviteterne blev 
tilbudt via udlejning af plantekasser.  

De (600) flygtninge, der boede i centret, og som frit 
kunne komme og gå, som de ville. De kunne frit 
beslutte sig for at deltage i den fælles have.  

Desuden menes haven i Bijlmerbajestuin at lette 
kontakten med lokalbefolkningen, især med beboerne 
i de omkringliggende boligområder. 

Deltagernes profil (alder, 
uddannelse osv.) Hvilken alder og 
uddannelse har deltagerne i den 
gode praksis? 

Folk af alle karakteristika kan deltage (voksne, børn, 
lokale, folk med indvandrerbaggrund...).  

Det er underforstået, at de fleste deltagere i 
Bijlmerbajestuin var voksne med et lavere 
uddannelsesniveau. 

På grund af beliggenheden midt i byen er haverne 
ideelle til at lære børn fra nabolaget mere om 
betydningen af økologisk havebrug og retfærdig mad. 
Det samme kan siges om interesserede voksne. 

Deltagernes behov (i begyndelsen 
af initiativet) Hvilke behov 
reagerer den gode praksis på? 

 

Dette projekt er en måde at bringe håb og glæde til de 
mennesker, der bor i flygtningecentret, og give dem 
en direkte måde at komme i kontakt med de lokale 
beboere på. Dette fremmer flygtninges sociale 
integration. Desuden gør en aktiv inddragelse af folk 
fra Amsterdam det muligt at øge integrations- og 
acceptprocenten for flygtninge.   

Opnåede resultater 

Hvad var de opnåede resultater af 
god praksis? 

 

At bringe folk sammen. 

Ud over at få frisk frugt og grønt fra dette projekt gør 
det deltagerne bevidste om mad og sund kost, 
samtidig med at der opbygges et socialt netværk 
baseret på forbindelser mellem de oprindelige 
beboere i kvarteret og flygtningene. Primært gennem 
en meningsfuld fritidsaktivitet blev der opnået social 
integration af asylansøgerne, da de havde konstant 
kontakt med lokale indbyggere fra området og fik nye 
færdigheder (sociale, intellektuelle og praktiske 
færdigheder). 

Indvirkning på deltagerne 

Hvilken (positiv eller negativ) 
indvirkning har denne gode praksis 
haft på modtagernes levebrød? 

 

 

Øge deres deltagelsesmuligheder i samfundet i 
Amsterdam. Oprettelse af et tæt fællesskab, hvor de 
nye og gamle beboere i kvarteret lærer hinanden at 
kende. 

Udlejning af landbrugsarealerne tjener en grøn, social 
og pædagogisk funktion i byen.  

Der afholdes workshops om grøntsagsdyrkning for 
beboerne, og der blev organiseret sociale 
arrangementer. På denne måde bidrager man til at 
øge bevidstheden om grønne metoder, gør folk i byen 



fortrolige med fødevareproduktion og fremmer 
grønnere og mere bæredygtige forhold i Amsterdam. 

Tilpasningsevne til andre 
sammenhænge 

Kan god praksis tilpasses andre 
sammenhænge? Er god praksis 
blevet afprøvet i forskellige 
sammenhænge 

Fælleshaven behøver ikke udelukkende at være 
placeret på et flygtningecenters område. Den kan 
placeres i alle områder, hvor der er behov for at 
fremme den sociale samhørighed. 

Erfaringer 

Hvad er de vigtigste budskaber og 
erfaringer, man kan tages med sig 
fra erfaringerne med god praksis? 

 

Dette projekt har succes, hvor det finder sted i 
områder, hvor befolkningen er aktivt involveret. Også 
i områder, hvor beboerne ikke har deres egen have, 
da deres motivation for at deltage i en grøn aktivitet 
(selv når man tænker på det sociale aspekt) er meget 
mindre.  

Fødevarer skaber forbindelse. Når folk fra forskellige 
nationaliteter og baggrunde deler om deres 
madkultur, giver det anledning til større og dybere 
samtaler. 

Replikabilitet og/eller opskalering 
Hvilke muligheder er der for at 
udvide den gode praksis mere 
bredt? 

 

Haven består kun af grøntsagsbede og plads til at have 
haven. Dette gør den meget let at kopiere.  

Flygtningecentret i Bijlmerbajes er nu lukket, og det 
samme gælder haven, da der er ved at blive bygget et 
boligområde. Essensen af denne aktion kan dog 
overføres til andre områder i nærheden af 
flygtningecentre i hele Europa, hvilket vil være et 
ekstra skridt i retning af integration. Byhaver i flere 
asylansøgercentre i andre byer kunne også fungere 
godt. 

 
 

Danmark 
 
God praksiskategori 

 

Kategori 

Projekt, produkter og tjenester, 
uddannelsesprogram, casestudie, 
succeshistorie, andet (angiv 
nærmere) 

 

Undervisningsprogram 

Anvendte databaser 
Inkluder alle de databaser 
(websteder, EU-platforme såsom 
eTwinning, SALTO Youth osv.), som 

About the courses at Brandbjerg Højskole 
 
About green transition at Brandbjerg Højskole 
 

https://brandbjerg.dk/baeredygtighed-4/?gclid=EAIaIQobChMI87fgnfKd-AIViACLCh2MSAMbEAAYASAAEgJE7_D_BwE
https://brandbjerg.dk/baeredygtig-omstilling/


blev brugte til at foretage 
søgninger 
 

About the daily life at Brandbjerg Højskole 
 
FAQ about Brandbjerg Højskole 
 
About the values at Brandbjerg Højskole 

 
Permaculture Design Certificate at Brandbjerg 
Højskole 

Generelle oplysninger om god praksis 

 

Navn på god praksis 

 

 

Brandbjerg Højskole 

Land 

I hvilke(t) land(e) er god praksis 
blevet gennemført? 

Danmark 

Praksisniveau Lokal, national, 
europæisk, international, andet 
(angiv nærmere) 

 

Lokal 

Beliggenhed/geografisk dækning 
Hvad er det geografiske område, 
hvor god praksis er blevet 
anvendt? Angiv så vidt muligt, land, 
region, by og landsby 

 

Brandbjerg, Jylland, Denmark 

Aktivitet 

Startdato/slutdato 

 

Programmet kører to gange om året, fra 3. januar til 
26. juni og fra den 15. august til den 18. december. 

 

Partnerskab til gennemførelse af 
initiativet 

Hvem er de institutioner, partnere, 
gennemførelsesorganer og 
donorer, der er involveret i god 
praksis, og hvad er arten af deres 
engagement 

Den valgte gode praksis er på en lokal højskole. Skolen 
har til formål at invitere andre lokale aktører til skolen 
for at lære af dem og dele den viden, skolen har. Disse 
aktører omfatter, men er ikke begrænset til, 
lokalsamfundet, tidligere studerende og 
medarbejdere og både lokale og internationale 
forretningspartnere. 

 

Indholdet af god praksis 

 

Introduktion  
Højskole tager fat på udfordringen med at ændre 
vores tankegang mod bæredygtighed. Det giver 
brugerne mulighed for at arbejde med den grønne 

https://brandbjerg.dk/livet-paa-hoejskolen/
https://brandbjerg.dk/faq/
https://brandbjerg.dk/vaerdier-og-kulturer/
https://brandbjerg.dk/permakultur-design-certifikat/
https://brandbjerg.dk/permakultur-design-certifikat/


Hvad er konteksten 
(udgangssituationen) og 
udfordringen, der behandles? 

  

omstilling både i form af politisk aktivisme og 
konkrete værktøjer til at engagere sig i bæredygtighed 
i dagligdagen. 

Vigtigste mål 

Hvad er hovedformålene med god 
praksis? 

 

Hovedmålene er at udvide de studerendes viden om 
bæredygtighed og den grønne omstilling med det 
formål at inspirere de studerende til at indtage en 
førende position i den grønne omstilling. Ifølge 
Brandbjerg Højskole starter den grønne omstilling 
med en selv, og derfor tilbyder højskolen træning i 
praktiske og specifikke færdigheder. 

En højskole er en skole uden eksamener og 
karakterer, hvilket betyder, at eleverne går der 
frivilligt, og de kan vælge de kurser, de er mest 
interesserede i. Det sikrer en følelse af ejerskab til 
kursernes indhold, hvilket får de erhvervede 
kompetencer til at hænge ved hos de studerende 

Målgruppe 

Hvem er modtagerne eller 
målgruppen for god praksis? 

Modtagerne af den gode praksis er først og fremmest 
højskoleeleverne, men andre aktører nyder også godt 
af, at Brandbjerg Højskole deler ud af deres viden om 
den grønne omstilling og bæredygtighed. Mere 
konkret nyder en lokal festival kaldet Jelling Festival 
godt af Brandbjerg Højskole, da eleverne fra 
Brandbjerg arbejder på festivalen for at højne deres 
bæredygtighedsprofil. På den måde bliver de 
færdigheder, der er tilegnet på højskolen, brugt godt 
på Danmarks tredjestørste festival. 

 

Deltagernes profil (alder, 
uddannelse osv.) Hvilken alder og 
uddannelse har deltagerne i den 
gode praksis? 

Deltagerne er hovedsageligt unge mellem 18 og 25 år, 
som lige har afsluttet gymnasiet eller er studerende, 
der er i gang med et sabbatår på universitetet. Skolen 
har dog typisk også nogle få voksne, som har brug for 
en pause fra deres hverdag. Desuden er ca. 15-20 % af 
eleverne internationale. Det alt sammen medvirker til 
at sikre en meget forskelligartet gruppe af elever. 

Deltagernes behov (i begyndelsen 
af initiativet) Hvilke behov 
reagerer den gode praksis på? 

 

De studerende er alle interesserede i at være 
foregangsmænd for den grønne omstilling, men de 
har ikke nødvendigvis de nødvendige færdigheder. 
Derfor imødekommer et ophold på Brandbjerg 
Højskole behovet for et mere udviklet 
kompetencesæt i forhold til bæredygtighed og den 
grønne omstilling. Brandbjerg Højskole tilbyder meget 
praktiske og hands-on erfaringer, som de studerende 
kan bruge direkte i deres egen hverdag, når opholdet 
på højskolen er slut.   

Opnåede resultater 
Ud over at give de studerende værdifuld viden om 
bæredygtighed og grøn omstilling har opholdet på 
højskolen også givet konkrete resultater. Elevgruppen 



Hvad var de opnåede resultater af 
god praksis? 

 

i foråret 2022 gennemførte affaldssortering i seks 
forskellige kategorier på Danmarks tredjestørste 
festival. Kategorierne blev udviklet specielt til 
festivalen, hvilket betyder, at de var relevante for alle 
gæsterne. Ud over de seks kategorier lavede de også 
en genbrugsstation til telte, festivalstole og soveposer 
for at sikre, at de blev genbrugt og ikke bare smidt i 
det almindelige affald eller ødelagt. 

Indvirkning på deltagerne 

Hvilken (positiv eller negativ) 
indvirkning har denne gode praksis 
haft på modtagernes levebrød? 

  

Fokus på bæredygtighed i Brandbjerg Højskole har 
givet eleverne en generel bevidsthed om behovet for 
grøn omstilling og bæredygtig handling, samtidig med 
at de har fået praktisk viden om, hvordan de kan 
indrette deres liv mere bæredygtigt.  

Mere konkret har nogle elever fået et Permakultur 
Design certifikat på Brandbjerg Højskole. Brandbjerg 
er den eneste højskole, der tilbyder Permakultur 
Design Certifikatet, og det giver meget konkrete 
værktøjer til at planlægge og designe bæredygtig og 
"permanent" kultur.  

 

Tilpasningsevne til andre 
sammenhænge 

Kan god praksis tilpasses andre 
sammenhænge? Er god praksis 
blevet afprøvet i forskellige 
sammenhænge 

Den gode praksis gælder for alle andre højskoler i 
Danmark, hvor et bæredygtighedskursus vil være 
yderst relevant. En højskole er kendetegnet ved en 
uformel tilgang til læring, hvor eleverne er meget 
involverede. Kurset kan også implementeres i andre 
former for uformel læring, såsom fritidshjem, hvor 
børnene også kan have en have. 

Erfaringer 

Hvad er de vigtigste budskaber og 
erfaringer, man kan tages med sig 
fra erfaringerne med god praksis? 

 

Den gode praksis viser, at eleverne får en mere 
generel bevidsthed om bæredygtighed, når de bor et 
sted, hvor de er omgivet af bæredygtighed. Selv de 
elever, der ikke tager hele kurset, kan ikke undgå at 
blive påvirket af skolens bæredygtighedsprofil, da den 
findes i køkkenet, i de fysiske omgivelser og i 
mentaliteten hos hele personalet.  

Desuden viser Brandbjerg Højskole, at der er mange, 
der gerne vil engagere sig i bæredygtighed og den 
grønne omstilling. Eleverne betaler alle for opholdet 
på Brandbjerg folkehøjskole, hvilket viser, at de er 
villige til at betale for den viden og de oplevelser, der 
tilbydes. Opholdet omfatter naturligvis også andre 
faktorer som f.eks. fællesskabsfølelse og gode 
oplevelser med at bo et andet sted. Men det faktum, 
at Brandbjerg har en bæredygtighedsprofil og ca. 100 
studerende viser, at det virkelig er et emne, der har 
interesse. 

Replikabilitet og/eller opskalering 
Hvilke muligheder er der for at 

Bæredygtighedsprogrammet på Brandbjerg Højskole 
kan udvides bredt, både nationalt og internationalt. 
Andre højskoler kan bruge Brandbjerg Højskole som 



udvide den gode praksis mere 
bredt? 

 

inspiration og søge råd hos dem, når de forsøger at 
etablere deres eget program.  

Internationalt kan programmet udvides til andre 
skoler med samme uformelle læringsmiljø. Det er en 
proces, der er på vej, da Brandbjerg folkehøjskole 
allerede inviterer internationale partnere til at komme 
på deres skole og lade sig inspirere, mens Brandbjerg 
også lærer af dem. 

 
 
Italien 
 
God praksiskategori 

 

Kategori 

Projekt, produkter og tjenester, 
uddannelsesprogram, casestudie, 
succeshistorie, andet (angiv 
nærmere) 

 

Uddannelsesprogram 

 

Anvendte databaser 
Inkluder alle de databaser 
(websteder, EU-platforme såsom 
eTwinning, SALTO Youth osv.), som 
blev brugte til at foretage 
søgninger 
 

IKKE RELEVANT 

Generelle oplysninger om god praksis 

 

Navn på god praksis 

 

 

IFTS-KURSUS (EQF IV) FOR JUNIOREKSPERT I 

CIRKULÆR ØKONOMI, AKROME: JECE 

 

Dokumenttype (valgfrit) Angiv, om 
det dokument, du har konsulteret, 
er et faktablad om god praksis, et 
informationsark, et erfaringsark, et 
casestudie, en manual, 
retningslinjer, webværktøj, 
platform, andet 

 

ANDET 

Land Italien, Finland, Schweiz, Estland 



I hvilke(t) land(e) er god praksis 
blevet gennemført? 

Praksisniveau Lokal, national, 
europæisk, international, andet 
(angiv nærmere) 

 

International 

Visit https://studycirculareconomy.com/ 

 

Beliggenhed/geografisk dækning 
Hvad er det geografiske område, 
hvor god praksis er blevet 
anvendt? Angiv så vidt muligt, land, 
region, by og landsby 

 

Emilia Romagna Region-IT, OULU Region, Schweiz, 
Estland (Tallin) 

 Aktivitet 

Startdato/slutdato 

 

2010-2022 

Partnerskab til gennemførelse af 
initiativet Hvem er de institutioner, 
partnere, gennemførelsesorganer 
og donorer, der er involveret i god 
praksis, og hvad er arten af deres 
engagement 

Donor: EIT RAW MATERIALS 

PARTNERS: ART-ER, CENTOFORM, OULU UNIVERSITY, 
TALLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MYCLIMATE 
FOUNDATION 

Indholdet af god praksis 

 

Introduktion  

Hvad er konteksten 
(udgangssituationen) og 
udfordringen, der behandles? 

 

Nye og stigende behov for højtuddannede profiler til 
at understøtte den såkaldte grønne omstilling  

Vigtigste mål 

Hvad er hovedformålene med god 
praksis? 

 

Formålet var at udvikle og certificere et etårigt 
pilotkursus for postgymnasial ikke-tertiær uddannelse, 
der kan overføres på europæisk plan og vedtages af EIT 
Raw Materials Academy som en generel ramme for 
fremtidige erhvervsuddannelseskurser. 

JECE er et etårigt kursus i videregående teknisk 
uddannelse og erhvervsuddannelse (europæisk 
kvalifikationsramme på niveau IV) med henblik på at 
opnå en ny kvalifikation, der er organiseret takket være 
et internationalt partnerskab mellem 
uddannelsesinstitutioner fra Italien, Finland, Estland og 
Schweiz og støtte fra EIT Raw Materials. 

Junioreksperten i cirkulær økonomi er baseret på den 
vellykkede model fra den italienske IFTS (højere teknisk 
uddannelse og erhvervsuddannelse), som senere vil 

https://studycirculareconomy.com/


blive gennemført i andre europæiske lande, der er 
repræsenteret i projektet. 

 

Målgruppe 

Hvem er modtagerne eller 
målgruppen for god praksis? 

20 europæiske unge med bopæl eller bosiddende i 
regionen Emilia-Romagna 

Deltagernes profil (alder, 
uddannelse osv.) Hvilken alder og 
uddannelse har deltagerne i den 
gode praksis? 

Kvalificerede unge voksne med mindst en 
studentereksamen (f.eks. Licei, Abitur, Matura, 
Baccalauréat, gymnasialt bevis eller 
erhvervsskolecertifikat) og som helst hverken er i 
beskæftigelse eller under uddannelse. 

Deltagernes behov (i begyndelsen 
af initiativet) Hvilke behov 
reagerer den gode praksis på? 

 

En juniorekspert i cirkulær økonomi er en højere 
tekniker, der kan spille rollen som "facilitator" for 
innovationsprocesser i forhold til cirkulær økonomi. 
Han eller hun er i stand til at: 

 

 Forvalte en virksomheds kvalitetssystem og 
kvalitetskontrol af produkt og proces. 

 Vurdere af virksomhedens indvirkning på 
økosystemet, gennemføre og fremme 
politikker for miljøbeskyttelse, 
energibesparelser og sundheds- og 
sikkerhedspolitikker på arbejdspladsen. 

 Beskrive det potentiale og de måder, hvorpå 
cirkulær økonomi bidrager til en bæredygtig 
udvikling, og hvordan den bidrager til en 
bæredygtig udvikling 

 Bidrage til at optimere processer, produkter 
og tjenesteydelser med hensyn til deres 
potentiale for cirkulær økonomi. 

 At vurdere industrielle processer og produkter 
i forhold til deres livscyklus med henblik på at 
reducere deres miljøpåvirkning. 

 Anvende projektstyringsværktøjer, navnlig i 
forbindelse med projekter og interventioner, 
der øger bæredygtigheden af industrielle 
processer. 

 Forstå mulighederne i forbindelse med 
omdesign af produkter med henblik på at øge 
deres bæredygtighed. 

 Interagere i en arbejdsgruppe og anvende 
kommunikationsformer og holdninger for at 
sikre, at der opnås et fælles resultat 

Opnåede resultater 

Hvad var de opnåede resultater af 
god praksis? 

Kurset undervisesi  på engelsk og omfatter 800 timer: 



 - 446 timers interaktiv undervisning, dels i Ferrara og 
dels online (21. november - 20. april 2022). 

- 34 timers projektarbejde. 

- 320 af praktik (for øjeblikket planlagt til april-juni 
2022) 

Kurset udstyrede deltagerne med de nødvendige 
værktøjer og færdigheder, der er nødvendige for 
bæredygtig udvikling og cirkulær omstilling i økonomi 
og samfund. Efter de 3 R'er (reducere, genbruge og 
genanvende) får de f.eks. færdigheder inden for 
analyse, evaluering og forbedring af 
fremstillingsprocesser, metoder til 
konsekvensvurdering, total kvalitetsstyring med 
henblik på miljømæssig bæredygtighed, iværksætteri 
og digitale færdigheder. 

Indvirkning på deltagerne 

Hvilken (positiv eller negativ) 
indvirkning har denne gode praksis 
haft på modtagernes levebrød? 

 

MED HENVISNING TIL OPNÅEDE FÆRDIGHEDER OG 
LÆRINGSMÅL: 

Deltagerne ved, hvordan cirkulær økonomi adskiller sig 
fra lineær økonomi, hvad forskellene betyder for en 
bæredygtig økonomi, og hvilke muligheder og 
udfordringer der er for gennemførelsen af cirkulær 
økonomi i industriel produktion. 

hvordan man evaluerer en livscyklus (især industrielle 
produktionsprocesser) for produkter med spørgsmål, 
trin og værktøjer, der kan bidrage til at optimere 
miljøpåvirkningen og cirkulerbarheden. 

kan øve sig i at anvende værktøjerne og koncepterne 
og forstå, hvordan de fungerer i en 
virksomhedskontekst 

lærer at genkende chancer og risici ved eksempler på 
redesign af produkter og nye forretningsmodeller for 
tjenesteydelser og ved, hvordan man kan fremme 
innovation med relevante spørgsmål og værktøjer til at 
forbedre bæredygtighed og cirkulerbarhed 

Tilpasningsevne til andre 
sammenhænge 

Kan god praksis tilpasses andre 
sammenhænge? Er god praksis 
blevet afprøvet i forskellige 
sammenhænge 

Siden 2020 er der blevet gennemført to forskellige 
udgaver af IFTS-kurset. Den første pilotudgave blev 
finansieret af EIT og godkendt af Emilia Romagna-
regionen, for så vidt angår Italien, mens den anden 
udgave blev finansieret af Emilia Romagna-regionen 
gennem ESF. Ifølge alle partnere kan praksis efter de to 
forsøg overføres til andre uddannelsessammenhænge 
og -systemer i betragtning af forskellene mellem dem i 
Europa og i betragtning af inddragelsen af meget 
forskellige lande siden det første pilotprojekt. Enkelte 
moduler kan leveres som LLL-moduler til 
opkvalificering af arbejdsløse, arbejdstagere eller 



borgere (især de mest grundlæggende moduler 
vedrørende de særlige kendetegn ved CE og cirkulært 
design). 

Erfaringer 

Hvad er de vigtigste budskaber og 

erfaringer, man kan tages med sig 

fra erfaringerne med god praksis? 

 

Blandet tilgang, der blev betragtet som værdifuld af 
deltagerne, der meget værdsatte den internationale 
dimension af fakultetets ekspertudvalg, meget 
værdsatte det dobbelte systemuddannelsesprogram 

Replikabilitet og/eller opskalering 
Hvilke muligheder er der for at 
udvide den gode praksis mere 
bredt? 

 

IFTS -kursus replikeret i Italien i 2021-2022 

Mulig opskalering i EQFV-
vekseluddannelsesprogrammer. 

 
 
 
 
 
Cypern 
 
God praksiskategori 

 

Kategori 

Projekt, produkter og tjenester, 
uddannelsesprogram, casestudie, 
succeshistorie, andet (angiv 
nærmere) 

 

Projekt 

Anvendte databaser 

Inkluder alle de databaser 
(websteder, EU-platforme såsom 
eTwinning, SALTO Youth osv.), som 
blev brugte til at foretage 
søgninger 
 

https://globalgoeslocal.cega.bg/ 

https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-
resources/  

General information about the good practice 

Navn på god praksis 

 

 

Global Education Goes Local 

https://globalgoeslocal.cega.bg/
https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-resources/
https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-resources/


Dokumenttype (valgfrit) Angiv, om 
det dokument, du har konsulteret, 
er et faktablad om god praksis, et 
informationsark, et erfaringsark, et 
casestudie, en manual, 
retningslinjer, webværktøj, 
platform, andet 

 

Et informationsark 

Land 

I hvilke(t) land(e) er god praksis 
blevet gennemført? 

Dette projekt gennemføres på Cypern af the Future 
Worlds Center, i Bulgarien af the C.E.G.A. Foundation, 
I Østrig af Sudwind Steiermark, i Litaun af Global 
Citizens’ Academy/GCA, i Slovenien af Institute for 
African Studies/IAS, og i Spanien af Cazalla 
Intercultural. 

Praksisniveau Lokal, national, 
europæisk, international, andet 
(angiv nærmere) 

 

International  

Beliggenhed/geografisk dækning 
Hvad er det geografiske område, 
hvor god praksis er blevet 
anvendt? Angiv så vidt muligt, land, 
region, by og landsby 

 

Lokale kurser i 30 små samfund i 6 EU-lande. På 
Cypern var de deltagende samfund: 

 On-site kursus Athienou 

 On-site lursus Lefkara 

 On-site kursus Dali 

 On-site kursus Ypsonas 

 On-site kursus Lakatamia 

 

International 

 Ekspertmøde 

 International Workshop for at dele 
resultater 

 Vinter-/sommerskole med det globale syd 

Aktivitet 

Startdato/slutdato 

 

 Identifikation af lokaliteter 

 Fælles kurser om global uddannelse 

 Træning på stedet i hver lokalitet 

 Lokale lærings-handlingsprocesser 

 Internationale workshops for at dele 
resultater 

 Udvikling af globale uddannelsesressourcer 

 Massivt åbent online kursus 

 International uddannelse for 
ungdomsarbejdere og ledere 

 Nationale sommerskoler for unge 

 

1/11/2017-31/10/2020 

https://www.futureworlds.eu/wiki/Future_Worlds_Center
https://www.futureworlds.eu/wiki/Future_Worlds_Center
https://www.futureworlds.eu/wiki/C.E.G.A._Foundation
https://www.futureworlds.eu/wiki/S%C3%BCdwind_Agentur
https://www.futureworlds.eu/wiki/Global_Citizens%E2%80%99_Academy/GCA
https://www.futureworlds.eu/wiki/Global_Citizens%E2%80%99_Academy/GCA
https://www.futureworlds.eu/wiki/Institute_for_African_Studies/IAS
https://www.futureworlds.eu/wiki/Institute_for_African_Studies/IAS
https://www.futureworlds.eu/wiki/Cazalla_Intercultural
https://www.futureworlds.eu/wiki/Cazalla_Intercultural
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=Experts_Meeting&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=International_Workshop_to_share_results&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=International_Workshop_to_share_results&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=Winter/Summer_School_with_the_global_south&action=edit&redlink=1


Partnerskab til gennemførelse af 
initiativet Hvem er de institutioner, 
partnere, gennemførelsesorganer 
og donorer, der er involveret i god 
praksis, og hvad er arten af deres 
engagement 

Projektet samfinansieres af Den Europæiske 
Union. Institutionerne partnere er Cazalla 
Intercultural, Globalcitizen.it, Future Works 
Centre, Institute for African Studies, Südwind 
og Young People We Care.  Alle 
projektpartnere har samarbejdet om at 
udarbejde projektforslaget.  Processen blev 
indledt af C.E.G.A., som har opbygget det 
nuværende partnerskab på baggrund af 
projektpartnernes erfaringer og den værdi, 
de ville tilføre projektet. 

 

Indholdet af god praksis 

Introduktion  

Hvad er konteksten 
(udgangssituationen) og 
udfordringen, der behandles? 

 

Det overordnede mål med projektet er at fremme de 
europæiske borgeres engagement i at spille en aktiv 
rolle i forhold til at imødegå udfordringerne i den 
indbyrdes afhængige verden, vi lever i, baseret på 
bevidsthed og kritisk forståelse af deres 
tovejsforbindelser med spørgsmålene om global 
udvikling. 

Vigtigste mål 

Hvad er hovedformålene med god 
praksis? 

 

 At fremme forståelsen af sammenhængen 
mellem udviklingen 

 At øge bevidstheden hos borgere i små 
lokaliteter, især unge, 

 At skabe og fremme nye tilgange og metoder 
til at engagere unge 

 At opbygge kapacitet hos aktører i små 
lokaliteter til at gennemføre en global 
læringsproces af høj kvalitet med lokalsamfund 
og især unge 

Målgruppe 

Hvem er modtagerne eller 
målgruppen for god praksis?  

14-30-årige  

Deltagernes profil (alder, 
uddannelse osv.) Hvilken alder og 
uddannelse har deltagerne i den 
gode praksis? 

Det involverer unge og voksne med miljøbevidsthed 

Deltagernes behov (i begyndelsen 
af initiativet) Hvilke behov 
reagerer den gode praksis på? 

 

Begrebet global uddannelse opstod sammen med 
globaliseringsprocessen, da verden begyndte at 
erkende ulighederne mellem det globale nord og det 
globale syd. Man erkendte vigtigheden af samarbejde 
mellem alle medlemmer af det globale samfund for at 
løse globale problemer. Derfor er det endelige mål 
med globale uddannelsesprogrammer at sætte 
verdens borgere i stand til at handle, så flere og flere 
mennesker bliver bevidste og flere og flere mennesker 
bliver engageret i at gøre deres del for at bekæmpe 



uretfærdighed og bidrage til en bæredygtig udvikling 
af vores planet. 

Opnåede resultater 

Hvad var de opnåede resultater af 
god praksis? 

 

Det endelige resultat af global uddannelse er en 
ændring af adfærd og en styrkelse af evnen til at 
handle. Vi kan betragte det som en proces, hvor 
eleverne får mere information og bliver 
opmærksomme på globale spørgsmål, udvikler 
færdigheder og holdninger og får en dybere forståelse 
af de indbyrdes sammenhænge mellem dem selv og 
en eller flere af de globale udfordringer. De begynder 
at forstå sammenhængen mellem deres lokalsamfund, 
dem selv og det, de gør, og den globale verden. 

Indvirkning på deltagerne 

Hvilken (positiv eller negativ) 
indvirkning har denne gode praksis 
haft på modtagernes levebrød? 

 

 Deltagerne forstår, hvad handling betyder i 
forbindelse med global uddannelse og lærer 
at forberede sig på det og vurdere det korrekt  

 lærer om digital aktivisme og principperne og 
retningslinjerne for kommunikation online  

 lærer om nogle konkrete handlinger, der blev 
kørt af unge, som brugte POP-kultur til 
handling.  

 reflekterer over, hvordan man motiverer og 
mobiliserer unge til at handle og fastholde 
dem i et langsigtet perspektiv  

 Endelig prøvesmager de nogle værktøjer 
baseret på popkultur, der giver unge mulighed 
for at udvikle alle før nævnte 

Tilpasningsevne til andre 
sammenhænge 

Kan god praksis tilpasses andre 
sammenhænge? Er god praksis 
blevet afprøvet i forskellige 
sammenhænge 

Hidtil har den globale bevidsthed primært været 
rettet mod unge mennesker gennem skoler ved hjælp 
af indhold, der er baseret på læseplaner. Tilgangen 
med popkultur, som unge mennesker allerede bruger 
og er meget interesserede i, forventes at give nye 
perspektiver i den fremtidige pædagogiske udvikling 
af global uddannelse. På grundlag af det, som unge 
mennesker i øjeblikket er på vej rundt om, vil 
projektet udarbejde en ungdomsvenlig vejledning og 
et onlinekursus, der forbinder globale spørgsmål med 
populær musik, film, serier, tv-shows, memes, 
youtubere og vloggere, videospil, tegneserier, 
gadekunst og sociale netværk. Gennem aktionerne vil 
unge mennesker få mulighed for at planlægge idéen 
om at bruge popkultur til at øge bevidstheden om 
globale spørgsmål og til at forsvare SDG'erne 
forventes at blive videreudviklet. 

Erfaringer 

Hvad er de vigtigste budskaber og 
erfaringer, man kan tages med sig 
fra erfaringerne med god praksis? 

 

Bevidstgørelse, kapacitetsopbygning af lokale 
strukturer og iværksættelse af foranstaltninger. 



Replikabilitet og/eller opskalering 
Hvilke muligheder er der for at 
udvide den gode praksis mere 
bredt? 

 

Ud over at gribe direkte ind i 30 lokaliteter og 
generere globale uddannelsesressourcer forudser 
projektudformningen en tilstrækkelig indsats til, at de 
resultater, den knowhow og det indhold, der 
genereres gennem disse aktiviteter, formidles og 
udnyttes korrekt. 

 

 

Rumænien 
 

God praksiskategori 

 

Kategori 

Projekt, produkter og tjenester, 
uddannelsesprogram, casestudie, 
succeshistorie, andet (angiv 
nærmere) 

 

Projekt 

Anvendte databaser 

Inkluder alle de databaser 
(websteder, EU-platforme såsom 
eTwinning, SALTO Youth osv.), som 
blev brugte til at foretage 
søgninger 
 

IKKE RELEVANT 

General information about the good practice 

Navn på god praksis 

 

 

EnportBeta – En integreret tilgang til udvikling af 
bæredygtig turisme i landdistrikterne 

Dokumenttype (valgfrit) Angiv, om 
det dokument, du har konsulteret, 
er et faktablad om god praksis, et 
informationsark, et erfaringsark, et 
casestudie, en manual, 
retningslinjer, webværktøj, 
platform, andet 

 

ANDET 

Land 

I hvilke(t) land(e) er god praksis 
blevet gennemført? 

Rumænien, Italien, Bulgarien, Frankrig 

Praksisniveau Lokal, national, 
europæisk, international, andet 
(angiv nærmere) 

Europæisk 
(https://www.facebook.com/enportbeta2021/) 



 

Beliggenhed/geografisk dækning 
Hvad er det geografiske område, 
hvor god praksis er blevet 
anvendt? Angiv så vidt muligt, land, 
region, by og landsby 

 

Det nordlige Rumænien, Donau Delta Region 
Rumænien, Sardinien Italien, Basilicata region, Vichy 
region, Sliven distrikt Bulgarien 

Aktivitet 

Startdato/slutdato 

 

2020-2022 

Partnerskab til gennemførelse af 
initiativet 

Hvem er de institutioner, partnere, 
gennemførelsesorganer og 
donorer, der er involveret i god 
praksis, og hvad er arten af deres 
engagement 

Koordinator 

Italien: LAG Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, 
Gennargentu  

Partnere 

Italien: LAG La Cittadella del Sapere 
Frankrig: LAG Pays Vichy-Auvergne 
Bulgarien: LAG Kotel, Sungurlare and Varbitsa 
Rumænien: LAG Napoca Porolissum 
Rumænien: LAG Lider Cluj 
Rumænien: LAG Delta Dunării 
Rumænien: LAG Razim  

 

Indholdet af god praksis 

Introduktion  

Hvad er konteksten 
(udgangssituationen) og 
udfordringen, der behandles? 

 

Hovedmålet med projektet er at udvikle bæredygtig 
turisme i landdistrikterne, da partnerområderne har 
et stort turistpotentiale, men de mangler foreninger 
til at varetage dette område, de har en dårlig 
turistinfrastruktur, dårlig markedsføring af lokale 
produkter og en langsom overgang til en grøn 
økonomi.  

EnportBeta fremmer to populære koncepter, 
nemlig slow travel og slow food. 

Vigtigste mål 

Hvad er hovedformålene med god 
praksis? 

 

-Udvikling af færdigheder og viden hos de partnere, 
der er involveret i projektet, gennem udveksling af 
erfaringer og god praksis inden for turisme i 
landdistrikter. 

-Udvikling af turistpotentialet i de involverede 
partneres territorier ved at skabe turisttilbud.  

-Fremme af turisme i landdistrikter ved at organisere 
en fælles arbejdsproces og dele ressourcer. 



-Oprettelse af en innovativ ordning/ramme og metode 
til udvikling og fremme af bæredygtig turisme, så den 
kan anvendes af andre LAG'er og organisationer. 

-Fremme af udviklingen af bæredygtig og miljøvenlig 
turisme i landdistrikter i partnerlande (Rumænien, 
Italien, Frankrig og Bulgarien). 

Målgruppe 

Hvem er modtagerne eller 
målgruppen for god praksis? 

Voksne, interesseret i turisme  

Organisationer, der arbejder med turisme 

Lokalsamfund: NGO'er, lokale myndigheder osv. 

Deltagernes profil (alder, 
uddannelse osv.) Hvilken alder og 
uddannelse har deltagerne i den 
gode praksis? 

Målgruppen består af voksne, kvalificerede eller 
interesserede inden for turisme, helst beboere i 
landdistrikter, der har mindst en gymnasial eksamen. 

Deltagernes behov (i begyndelsen 
af initiativet) Hvilke behov 
reagerer den gode praksis på? 

 

Samarbejdsprojektet fremmer konceptet "slow 
travel" i landdistrikterne, der betjenes af partner-
LAG'erne. Disse landdistrikter er ifølge 
turiststatistikker blandt de bedste destinationer i EU 
med hensyn til ressourcer og turistarv.  

Partnerne har identificeret mangler i forbindelse med 
fremme af en bæredygtig turisme i deres egne lande. 
Projektet henvender sig derfor til voksne, der er villige 
til at arbejde inden for turisme eller allerede arbejder 
inden for dette område. De vil blive uddannet inden 
for langsom turisme, grønne økonomier og bedste 
praksis inden for bæredygtig turisme. Projektet 
fremmer udveksling af knowhow inden for 
samarbejdet. Partnere og lokale aktører med 
interesse for turisme vil deltage i 6 arbejdsbesøg i 
partnerlandene og i en international turismemesse. 

Opnåede resultater 

Hvad var de opnåede resultater af 
god praksis? 

 

Erhvervelse af nye tekniske og administrative 
færdigheder, færdigheder og viden hos de direkte 
involverede offentlige og private aktører (lokale 
agroturismeoperatører, lokale producenter, 
leverandører af turisttjenester, repræsentanter for de 
lokale myndigheder) og indirekte (unge, arbejdsløse, 
iværksættere, håndværkere, natur- og 
sportsinteresserede);  

Identificering af nye potentielle partnere og kunder i 
turistsektoren;  

Skabelse af nye arbejdspladser;  

Forbedring af områdets økonomiske og sociale 
konkurrenceevne;  



Styrkelse af den territoriale identitet;  

Oprettelse af tematiske netværk om bæredygtig 
turisme (agroturismeoperatører, lokale producenter, 
leverandører af turisttjenester og lokale offentlige 
forvaltninger);  

Oprettelse og fremme af nye økoturismepakker 
(agroturismeoperatører, lokale producenter, 
leverandører af turisttjenester); 

Indvirkning på deltagerne 

Hvilken (positiv eller negativ) 
indvirkning har denne gode praksis 
haft på modtagernes levebrød? 

 

Samarbejdsprojektet fremmer konceptet "slow 
travel" i landdistrikterne, der betjenes af partner-
LAG'erne. Disse landdistrikter er ifølge 
turiststatistikker blandt de bedste destinationer i EU 
med hensyn til ressourcer og turistarv.  

Målgruppen er involveret i gennemførelsen af 
projektet, idet de deltager i udveksling af knowhow 
med kolleger fra partnerlandene og deltager i kurser 
om bæredygtig turisme og grønne økonomier. De er 
bedre forberedt på området, da projektet er udformet 
med henblik på at imødekomme deres egne behov. 

Desuden blev der i forbindelse med projektet 
foretaget en markedsføringsanalyse af hvert 
partnerområdes turistpotentiale, og derfor er 
databasen tilgængelig for alle partnere og 
målgrupper, og de kan bruge den til bedre at fremme 
deres virksomheder og produkter. 

Projektet er i gang i øjeblikket, men målgruppen 
drager allerede fordel af projektets ressourcer (især 
menneskelige ressourcer), da de har mulighed for at 
opleve besøg i andre lande og se, hvordan turismen 
opfattes i andre dele af verden, at drage fordel af 
knowhow fra andre partnere og at lære mere om 
grønnere økonomier og muligheden for at 
gennemføre dette i deres egen virksomhed.  

 

Projektets virkning er positiv, og partnerskabet 
fremmer et godt samarbejde og vigtige 
læringsinstrumenter for målgruppen. 

Tilpasningsevne til andre 
sammenhænge 

Kan god praksis tilpasses andre 
sammenhænge? Er god praksis 
blevet afprøvet i forskellige 
sammenhænge 

Samarbejdsprojektet tog udgangspunkt i idéen om at 
afprøve den bæredygtige turismetilgang i forskellige 
lande. De lokale aktører deltager i en udveksling af 
knowhow (inden for turisme) i partnerlandene. De 
vigtigste aktiviteter i projektet (en 
markedsføringsanalyse, uddannelseskurser) 
gennemføres i hvert enkelt af partnerskabslandene. 

De involverede aktører har mulighed for at se, 
hvordan turisme opfattes og anvendes i andre lande 



og regioner, tilpasset deres egen kontekst. Den gode 
praksis, som man lærer i projektet, vil blive anvendt i 
hvert enkelt land, da dette er projektets hovedformål: 
at samarbejde, deltage i udveksling af knowhow, 
møde og lære at kende personer inden for samme 
aktivitetsområde. 

Erfaringer 

Hvad er de vigtigste budskaber og 
erfaringer, man kan tages med sig 
fra erfaringerne med god praksis? 

 

Turister i dag foretrækker langsom turisme og lokale 
produkter, forbindelsen med naturen er meget vigtig, 
lokale / naturlige produkter er meget værdsat, 
beskyttelse af miljøet er et meget og et vigtigt aspekt 
at tage i betragtning, når man har en virksomhed. 

Replikabilitet og/eller opskalering 
Hvilke muligheder er der for at 
udvide den gode praksis mere 
bredt? 

 

Dette er det 2. EnportBeta-projekt, der gennemføres. 
Den første udgave var en succes, og derfor finder 2. 
udgave sted. Det første projekt havde mere eller 
mindre samme tema, da turisme er et meget vigtigt 
aspekt i folks liv, og det er vigtigt for aktørerne på 
området at forstå turisternes behov, tilpasse sig disse 
behov, samtidig med at de har en bæredygtig og 
miljøvenlig forretning. 

 

 


	Ifølge Encyclopedia Britannica defineres byplanlægning som "design og regulering af arealanvendelsen med fokus på bymiljøets fysiske form, økonomiske funktioner og sociale virkninger og på placeringen af forskellige aktiviteter i det".
	Borgerinddragelse vedrører en enkeltpersons eller en gruppe af personers ret til at blive inddraget i og få indflydelse på offentlige vurderings- og beslutningsprocesser. Med andre ord har de borgere, der bor i et lokalsamfund, ret til at blive inddra...
	Henry Sanoff, en af verdens førende fortalere for brugerdeltagelse i design, siger, at brugerne har en særlig ekspertise, som skal integreres i designet.
	Mens begrebet borgerinddragelse i byplanlægning er bredt anerkendt og diskuteret, er det ofte mindre udbredt i praksis. Planlægning er en kompleks proces, der er styret af strenge lovkrav; derfor kan borgerne blive overvældet af jargonen og det stive ...
	De fleste metoder til borgerinddragelse og høring har været ikke-digitale. Interessant nok har undersøgelser vist, at digitale metoder til offentlig deltagelse i planlægning førte til, at borgerne tænkte kritisk over deres lokalområde, og hvad de gern...
	Borgerinddragelse, selv om den er vigtig og nødvendig, skal ske på en måde, der maksimerer den reelle værdi for alle involverede parter. De vigtigste kriterier, der skal være opfyldt, for at inddragelsen kan være effektiv, er følgende:

