
Kriteriet imødekommes i nogen grad

Kriteriet imødekommes i lille grad

Kriteriet imødekommes ikke

Nytænkende – i hvor høj grad er projektet nytænkende og potentielt 
til inspiration for andre som modelprojekt

Bæredygtighed – i hvor høj grad bidrager projektet til bæredygtig 
udvikling i Aabenraa Kommune og på hvor mange dimensioner

Lokal værdi og synlighed – i hvor høj grad giver projektet værdi i 
lokalområdet, hvor synligt er det, og hvor mange kommer det til 
gode

Realiserbarhed og lovlighed – i hvor høj grad vurderes projektet 
umiddelbart realiserbart og er der lovmæssige forhold, der påvirker 
mulighed for gennemførelse af projektet eller tildeling af midler

Planer og visioner – i hvor høj grad passer projektet ind i 
eksisterende planer og visioner, herunder udviklings- og lokalplaner 
og relevante strategier

Økonomi – i hvor høj grad er projektet afhængig af støtte fra 
bæredygtighedspuljen, og i hvor høj grad har ansøger selv skaffet 
medfinansiering, vil skaffe medfinansiering eller søger udvalget om 
medfinansiering

Kriteriet imødekommes i høj grad

Vurderingskriterier

Beskrivelser og vurderinger af ansøgninger
For hver ansøgning er der udarbejdet en kort beskrivelse (en side), der efterfølges af en visuelt fremstillet 
vurdering (en side). I den visuelle fremstilling opstilles en vurdering af i hvor høj grad, hver ansøgning 
imødekommer de seks nedenstående kriterier, og de tildeles fra 0 point (kriteriet imødekommes ikke) til 3 
point (kriteriet imødekommes i høj grad) for hvert kriterie. Det giver en samlet score for hvert projekt, der 
kan spænde fra 0 til 18 point.

Visuel fremstilling af point



Kelstrup Naturskole ansøger Bæredygtighedspuljen om 60.000 kr. til etablering af en permanent vandbane på Kelstrup Naturskole. Vandbanen skal 
understøtte formidlingen af by- og landområder til alle kommunale folkeskoler i Aabenraa kommune. 

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
17

I nogen grad nytænkende og til inspiration for andre

Potentiale til at bidrage til bæredygtig udvikling gennem målrettede 
undervisningsforløb

Vurderes at kunne komme mange mennesker til gode

Vurderes at være realiserbart inden for kort tidshorisont

God sammenhæng med strategiske mål for skoleområdets
arbejde med bæredygtig udvikling

Det vurderes, at der er behov for støtte fra Bæredygtighedspuljen. Ansøger 
medfinansierer projektet med  20.000 kr. 

Vurdering

Kelstrup Naturskole: Vandbane på Kelstrup Naturskole



Kelstrup Naturskole: Vandbane på Kelstrup Naturskole

Opsummering af ansøgning

Kelstrup Naturskole ansøger Bæredygtighedspuljen om 60.000 kr. til etablering af en permanent vandbane på Kelstrup Naturskole. Vandbanen skal 
understøtte formidlingen af by- og landområder til alle kommunale folkeskoler i Aabenraa kommune. 

Vandbanen kan bruges til undervisningsforløb inden for ”Vand som Leg og Læring”, der skal kombinere leg og læring med hands on baseret aktiviteter. 
Vandbanen vil f.eks. kunne medvirke til at underbygge elevernes forståelse omkring vandets vej, og hvordan en given genstand flyttes via vandets kraft 
igennem vandbanen. Vandbanen vil samtidig kunne bruges til undervisningsforløb inden for ”Klimatilpasning af byer og landområder”, hvor elever arbejder 
med konkrete løsningsforslag og afprøver deres ideer og tanker omkring mulighederne og udfordringerne med vand i by og landområder. 

Vandbanen kan benyttes alle klassetrin i folkeskolen. Når skolerne og institutioner ikke benytter vandbanen i weekenden, har lokale familier mulighed for at 
lege og lære omkring vandet. Vandbanen udføres i bæredygtig træ, som falder naturligt ind i omgivelserne.

Projektet gennemføres af Kelstrup Naturskole i samarbejde med MB Sport & Event Aps, som står for selve opførslen af banen. Vandbanen udbydes som 
undervisningsforløb til skolerne i Aabenraa Kommune. Vandbanen vil indgå, som en del af driften på naturskolen. Derfor vil naturskolen i fremtiden afholde 
omkostninger til den videre drift og vedligehold af banen, når projektperioden udløber primo april 2021. 

Projektet understøtter verdensmål: 6, 7, 9, 14 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Klimasikring

Ansøger medfinansierer projektet med 20.000 kr.



Støtteforeningen for Kollund Skole og Børnehus ansøger Bæredygtighedspuljen om 400.000 kr. til en bæredygtig legeplads. Visionen er at skabe et 
bæredygtigt område for børnene, der fremmer bevægelse, leg og læring, samt sansen for naturen. Projektet har potentiale som modelprojekt til 
inspiration for andre i og uden for kommunen. 

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt, idet der indbygges en 
formidlingsforpligtelse 

Samlet score
14

Indeholder en række elementer, der i høj grad er nytænkende ved at indtænke
plads til dyrelivet i fremtidens legeplads

Skaber et attraktivt uderum og indeholder en række elementer, der bidrager til 
bæredygtig udvikling samt potentiale som modelprojekt

Solid lokal forankring og opbakning samt potentiale for at blive til gavn for 
mange og for høj grad af lokal synlighed, hvis projektet bliver modelprojekt

Realiserbart inden for potentielt længere tidshorisont pga.
behovet for fondsmidler mm. 

God sammenhæng med strategiske mål for skoleområdets
arbejde med bæredygtig udvikling

Det vurderes, at der er behov for støtte fra Bæredygtighedspuljen. Ansøger søger om 
medfinansiering fra private fonde, lokale virksomheder og foreninger til projektet for 
1.100.000 kr.

Vurdering

Kollund Skole og Børnehus Støtteforening: Den bæredygtige legeplads



Kollund Skole og Børnehus Støtteforening: Den bæredygtige legeplads

Opsummering af ansøgning

Støtteforeningen for Kollund Skole og Børnehus ansøger Bæredygtighedspuljen om 400.000 kr. til en bæredygtig legeplads. Støtteforeningen anfører i 
ansøgningen, at børnene i Kollund Skole og Børnehus ikke længere har en legeplads, da de fleste legeredskaber på den nuværende, offentlig tilgængelige 
legeplads er lukkede grundet sikkerhedsmangler. 

Det er Støtteforeningens vision at skabe et bæredygtigt område for børnene, der fremmer bevægelse, leg og læring, samt sansen for naturen. Dette sker i 
forlængelse af skolens tiltag såsom naturlæringsområdet, skolekøkkenhave, bevægelsescertificering, økologisk frugtordning og verdensmålene som del af 
skolens læreplan. Med den bæredygtige legeplads er der også ønske om at vise børnene, at en udvikling ikke længere kan ignorere bæredygtighed - hvor 
der skabes noget nyt, skal dette være til gavn for alle og med længst mulig effekt. Dette gøres ved at anvende bæredygtige materialer og holde 
naturområderne og legepladsen åben for hele samfundet. Legepladsen vil også kunne bruges til udeundervisning. 

Støtteforeningen vil med den bæredygtige legeplads også formidle til børnene, at når man tager et naturområde i brug til leg, kan man etablere det 
ansvarligt. Således at det kan være til gavn både for mennesker og dyre- og plantelivet ved at integrere grønområderne med forskellige planter og 
insekthoteller. Der stilles krav om, at ressourcerne skal opfylde krav til ansvarlig forbrug og produktion. Der vedlægges en uddybende projektbeskrivelse. 

Kollund skole og Børnehus Støtteforening er i gang med at samle midler ind til den bæredygtige legeplads, der planlægges etableret i projektet fra den 1. 
juni – 1. december 2021. Projektet synliggøres på en hjemmeside samt på de sociale medier. Kollund skole afholder alle udgifter til service, vedligeholdelse 
og løbende opdatering fremadrettet.

Projektet understøtter verdensmål: 4, 11, 12 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

Ansøger søger om medfinansiering fra private fonde, lokale virksomheder og foreninger til projektet for 1.100.000 kr.



Bæredygtige Høns Aps/Blå Kors ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.200.000 kr. til projekt Bæredygtige Høns Aps, der beskrives som en 
socialøkonomisk virksomhed med salg af bæredygtige æg.

Indstilling: Jobcenter og Borgerservice indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score 

8

Vurderes at være både ambitiøst og innovativt med
potentiale til at inspirere andre

Formålet med projektet vurderes at adressere alle tre dimensioner af bæredygtig udvikling i 
Aabenraa Kommune

Vurderes at komme få til gode i Aabenraa Kommune

Vurderes ikke umiddelbart realiserbart ift stort finansieringsbehov samt i sin 
beskrevne form som socialøkonomisk virksomhed og der savnes økonomisk plan for 
driftsfasen

Kommunen kan ikke lovligt yde den ansøgte støtte. Begrundelsen herfor er, at kommunen ikke selv 
lovligt vil kunne etablere en virksomhed med henblik på produktion og afsætning af æg, og derfor 
kan kommunen heller ikke yde støtte til, at private etablerer en virksomhed med samme formål.
Der foreligger ikke planer for indsatser i Jobcenterregi, som projektet vil understøtte i den 
beskrevne form, ligesom der ikke vurderes at der er borgere i målgruppen, for hvem dette projekt 
vil kunne bringe dem nærmere arbejdsmarkedet.

Søger ikke medfinansiering fra fagudvalg, men er afhængig af betydelig yderligere fondsansøgning

Vurdering

Blå Kors: Bæredygtige Høns APS



Bæredygtige Høns APS / Blå Kors: Bæredygtige Høns APS

Bæredygtige Høns Aps/Blå Kors ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.200.000 kr. til projekt Bæredygtige Høns Aps, beskrevet som en socialøkonomisk 
virksomhed med salg af bæredygtige æg. Det fremgår af ansøgningen, at ”bæredygtig” henfører til både produktionsform og involvering af særligt udsatte 
borgere i Aabenraa. 

Produktionen sker med ledelse fra professionel fagmand og med et løbende tilsyn/sikring af dyrevelfærd fra deltidsansat - den resterende arbejdskraft 
udføres af borgere med svære sociale udfordringer, hvilket sker i samarbejde med Blå Kors, Aabenraa. De udsatte borgere kan være borgere i forløb under 
jobcenteret eller borgere, der har deres gang på Den Blå Oase. Projektet vil fremme sundhed og livskvalitet ved disse borgere.

Projektet etableres i selskabsform, APS, med professionel ledelse fra frivillige og erhvervsfolk, ligesom diverse events involverer frivillige og 
lokalbefolkningen. Det daglige opsyn og sikkerhed for dyrevelfærd sikres ved deltidsansættelse fra lokalområdet. Projektet synliggøres gennem salg af æg, 
flere årlige events for lokalbefo lkning og turister. Derudover skal Ugeavisen og JydskeVestkysten formidle historien og Blå Kors kommunikationsafdeling kan 
bistå med at lave små videofilm.

Projektet understøtter verdensmål: 3, 7, 8, 10, 11, 12 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde

• Sundhed og livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger ønsker ikke medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. Imidlertid kræver projektet omfattende yderligere finansiering



Foreningen for unge nydanskere i Sønderjylland ansøger Bæredygtighedspuljen om 187.500 kr. til kursusaktivitet om udvikling af kompetencer inden for 
vedvarende energi.

Indstilling: Jobcenter og Borgerservice indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt

Indeholder i mindre grad nytænkende elementer, som kunne inspirere andre

Vurderes ikke umiddelbart at biddrage til bæredygtig udvikling i Aabenraa 
Kommune, da der er tale om udvikling af kompetencer til brug i 3. verdenslande.

Kan skabe nogen grad af værdi og synlighed i lokalsamfundet

Projektet vurderes ikke realiserbart i forhold til at opnå mål om udvikling 
af kompetencer, der kan bringe borgere nærmere arbejdsmarkedet inden 
for dette område i Aabenraa Kommune

Der foreligger ikke planer for indsatser i Jobcenterregi, som projektet vil understøtte 
i den beskrevne form, ligesom der ikke vurderes at der er borgere i målgruppen, for 
hvem dette projekt vil kunne bringe dem nærmere arbejdsmarkedet.

Der søges om 62.500 kr. i medfinansiering fra arbejdsmarkedsudvalget

Vurdering

Samlet score 

5

Foreningen for unge nydanskere i Sønderjylland: Projekt om vedvarende energi



Foreningen for unge nydanskere i Sønderjylland: Projekt om vedvarende energi

Foreningen for unge nydanskere i Sønderjylland ansøger Bæredygtighedspuljen om 187.500 kr. til kursusaktivitet om vedvarende energi. Det fremgår af 
ansøgningen, at planen er gennem kursusaktivitet at uddanne danskere og nydanskere i Danmark i at udføre deres egne alternative energiløsninger, så de 
kan bidrage konstruktivt til klimamålet. Planen er også at producere vedvarende energiløsninger af genbrug i Danmark og efterfølgende sende disse som 
hjælp til selvhjælp til den tredje verden. Projektet kan eventuelt realiseres i samarbejde med Jobcentret, hvor brugere kan komme til kurser. De forskellige 
kursusaktiviteter er beskrevet i den vedlagte ansøgning. 

Projektet gennemføres af Foreningen af unge nydanskere i Sønderjylland i projektperioden 1. januar – 31. december 2021. Projektet synliggøres på en 
hjemmeside, der løbende offentliggøres. 

Projektet understøtter verdensmål: 1, 2, 6, 7, 8, 12 og 13 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger søger om 62.500 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



Haveselskabet Aabenraa- og Padborg Havekreds ansøger Bæredygtighedspuljen om 87.000 kr. til projektet ”Mere mad fra egen have”, der tilbyder 
kommunens borgere inspirerende foredrag/seminarer/workshops om dyrkning af fødevarer fra egen have/altankasse/højbed.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt under forudsætning af, at ansøger selv 
indhenter den ansøgte medfinansiering 

Samlet score
12 

Er i lille grad nytænkende

Adresserer alle tre dimensioner af den bæredygtige udvikling

Skaber i nogen grad lokal værdi og synlighed

Økonomisk realiserbart inden for kort horisont. Projektet vurderes ikke at

kollidere med andre kursustilbud

Ambitionerne om projektet har i nogen grad relevante koblinger til bæredygtighed og

ønsket om attraktive landsbyer og lokalsamfund

Søger om 29.000 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Haveselskabet Aabenraa- og Padborg Havekreds: Mere mad fra egen have



Haveselskabet Aabenraa- og Padborg Havekreds: Mere mad fra egen have

Opsummering af ansøgningen

Haveselskabet Aabenraa- og Padborg Havekreds ansøger Bæredygtighedspuljen om 87.000 kr. til projektet ”Mere mad fra egen have”, der i et forløb over 9 
måneder tilbyder kommunens borgere inspirerende foredrag/seminarer/workshops om dyrkning af fødevarer fra egen have/altankasse/højbed. Der 
planlægges udbudt seks læringsforløb, herunder ”Permahaven”, ”Succes med køkkenhaven” og ”Forstå din jord”. 

Projektet understøtter og nytænker ”gamle dyder” som selvforsyning, fællesskab - også på tværs af generationer og respekt for råvarer. Resultatet og 
succesen, høsten, skal etableres allerede i første sæson, dette mål skal viden og netværk/interessefællesskaber understøtte.

Projektet gennemføres af Haveselskabet Aabenraa Kreds sammen med Padborg Kredsen i projektperioden 1. marts – 30. november 2021. Projektet
synliggøres gennem informationsmøder, lokale medier, flyers og de sociale medier. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 11, 12, 13 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Sundhed og livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger søger om 29.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



Andelsselskabet Jyndevad Forsamlingshus har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 66.525 kr. til udskiftning af el-radiatorer til varmepumper.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt
Samlet score

10

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Er Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end husets brugere

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont og kræver ingen

medfinasiering fra fagudvalg

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 22.175 kr. 

Vurdering

Andelsselskabet Jyndevad forsamlingshus: Udskiftning af varmepumper



Andelsselskabet Jyndevad forsamlingshus: Udskiftning af varmepumper

Opsummering af ansøgningen

Andelsselskabet Jyndevad Forsamlingshus har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 66.525 kr. til udskiftning af el-radiatorer til varmepumper. Installationen af 
de nye varmepumper foretages af lokale håndværkere. Projektet planlægges synliggjort på de sociale medier. Projektet vil sikre en besparelse på Jyndevad 
Forsamlingshus energiforbrug. 

Projektet understøtter verdensmål: 7 og 13 lever op til følgende puljekriterier:

• Klimasikring

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 22.175 kr.



Løjt Forsamlings- og Kulturhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 44.795 kr. til installation af luft-luft varmepumper i både store og lille sal i 
forsamlingshuset. 

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt
Samlet score 

10

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end husets brugere

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont og kræver ingen

medfinasiering fra fagudvalg

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 15.000 kr. 

Vurdering

Løjt Forsamlings- og Kulturhus: Nye luft-luft varmepumper



Løjt Forsamlings- og Kulturhus: Nye luft-luft varmepumper

Opsummering af ansøgningen

Løjt Forsamlings- og Kulturhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 44.795 kr. til installation af luft-luft varmepumper i både store og lille sal i 
forsamlingshuset. Projektet gennemføres af lokale håndværkere i projektperioden 4. januar – 8. januar 2021. Det fremgår af ansøgningen, at investeringen 
forventes at gavne forsamlingshuset i mange år fremover - bl.a. ved besparelse på varmeudgifterne. 

Projektet understøtter verdensmål: 7 og 11 og lever op til følgende puljekriterier:

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger medfinansierer projektet med 15.000 kr. 



Løjt Forsamlings- og Kulturhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 13.931 kr. til en ny varmtvandsbeholder til Løjt Forsamlingshus.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
10

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end husets brugere

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont og kræver ingen
medfinasiering fra fagudvalg

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 4.644 kr. 

Vurdering

Løjt Forsamlings- og Kulturhus: Ny varmtvandsbeholder



Løjt Forsamlings- og Kulturhus: Ny varmtvandsbeholder

Opsummering af ansøgningen

Løjt Forsamlings- og Kulturhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 13.931 kr. til en ny varmtvandsbeholder til Løjt Forsamlingshus. Det fremgår af 
ansøgningen, at den gamle varmtvandsbeholder er udtjent og bør udskiftes med en ny, der samtidig vil give et mindre varmeforbrug. Projektet 
gennemføres af lokale håndværkere i projektperioden 1. september – 31. oktober 2020. 

Projektet understøtter verdensmål: 7 og 11 og lever op til følgende puljekriterier:

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger medfinansierer projektet med 4.644 kr.



Luthers Mission i Bylderup-Bov har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 71.033 kr. til udskiftning af et gasfyr med en varmepumpe. Foreningen vil gerne 
nedbringe udgifterne til energi og samtidig reducere CO2-udledningen.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
10

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end husets brugere

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont og kræver ingen

medfinansiering fra fagudvalg

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 23.678 kr. 

Vurdering

Luthers Mission Bylderup Bov: Udskiftning af gasfyr med varmepumpe



Luthers Mission Bylderup Bov: Udskiftning af gasfyr med varmepumpe

Opsummering af ansøgningen

Luthers Mission i Bylderup-Bov har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 71.033 kr. til udskiftning af et gasfyr med en varmepumpe. Foreningen vil gerne 
nedbringe udgifterne til energi og samtidig reducere CO2-udledningen. Foreningen gennemfører selv projektet i samarbejde med lokale håndværkere. 

Foreningen planlægger at udsende en pressemeddelelse om projektet for at sikre synlighed. Luthers Mission Bylderup Bov anfører i ansøgningen, at der kan 
forventes en lang levetid på varmepumpen, hvorfor projektet vil leve videre efter projektperioden, der løber fra primo november 2020 til ultimo januar 2021. 

Projektet understøtter verdensmål: 7, 11 og 13 lever op til følgende puljekriterier:

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 23.678 kr.



Bylderup Idrætscenter ansøger Bæredygtighedspuljen om 220.000 kr. til udskiftning af gaskedler til varmepumpe.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt
Samlet score

10

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale
dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end idrætscentrets brugere

Vurderes realiserbart inden for en kort tidshorisont

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Ansøger søger ikke medfinansiering. Det skal bemærkes, at ansøger ikke har angivet 
en medfinansiering i ansøgningen.

Vurdering

Bylderup Idrætscenter: Udskiftning af gaskedler til varmepumpe



Bylderup Idrætscenter: Udskiftning af gaskedler til varmepumpe

Opsummering af ansøgningen

Bylderup Idrætscenter ansøger Bæredygtighedspuljen om 220.000 kr. til udskiftning af gaskedler til varmepumpe. Idrætscentrets gasfyr har en del år på 
bagen og for at fremstå som en mere miljøvenlig institution, hvor der samtidig kan spares en del penge, ønsker Idrætscentret at gå fra gas til el for både 
varme og varmt vand. 

Projektet udføres af Bylderup Center i samarbejde med lokale håndværkere. Der er tale om en stationær installation, der forventes at have en lang levetid 
ud over projektperioden, der løber fra den 1. januar – 31. august 2021. 

Projektet understøtter verdensmål: 7, 12 og 13 og lever op til følgende puljekriterier:

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet 

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger søger ikke medfinansiering. Det skal bemærkes, at ansøger ikke har angivet en medfinansiering i ansøgningen.



Kollundhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 18.000 kr. til udskiftning af et gammelt gaskomfur til et nyt elkomfur. Der er installeret et jordvarmeanlæg i 
2016, som via varmepumpe forsyner huset med CO2 neutral varme. Nu ønskes den sidste gasinstallation, der driver Kollundhus gaskomfur, nedlagt.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
10

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end husets brugere

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont og kræver ingen

medfinasiering fra fagudvalg

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 6.194 kr.

Vurdering

Kollundhus: Udskiftning af gammel gaskomfur til et nyt elkomfur



Kollundhus: Udskiftning af gammel gaskomfur til et nyt elkomfur

Opsummering af ansøgningen

Kollundhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 18.000 kr. til udskiftning af et gammelt gaskomfur til et nyt elkomfur. Kollundhus har en plan for helt at 
stoppe med brug af naturgas. Der er installeret et jordvarmeanlæg i 2016, som via varmepumpe forsyner huset med CO2 neutral varme. Nu ønskes den 
sidste gasinstallation, der driver Kollundhus gaskomfur, nedlagt.  

Projektet gennemføres af bestyrelsen for Kollundhus i samarbejde med lokale håndværkere og gasselskabet. Projektet synliggøres over for medlemmer af 
Kollundhus og over for lokalsamfundene via sociale medier. Kollundhus vurderer, at projektet giver en økonomisk gevinst, som fremover vil være med til at 
understøtte forsamlingshusets drift. Efter denne udskiftning er al brug af gas stoppet og erstattet med mere bæredygtig el.

Projektet understøtter verdensmål: 7, 11 og 15 og lever op til følgende puljekriterie:

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 6.194 kr.



Vejbæk Medborgerhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 31.986 kr. til energioptimering og grøn beplantning ved Vejbæk Medborgerhus. 
Ønskerne til energioptimering omfatter to ældre køleskabe, en ældre kogeplade samt ældre gadebelysning.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at projektet anbefales godkendt Samlet score
10 

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale
dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end husets brugere

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont og kræver ingen 

medfinasiering fra fagudvalg

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 10.662 kr. 

Vurdering

Vejbæk Medborgerhus: Energioptimering og grøn beplantning



Vejbæk Medborgerhus: Energioptimering og grøn beplantning

Opsummering af ansøgningen

Vejbæk Medborgerhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 31.986 kr. til energioptimering og grøn beplantning ved Vejbæk Medborgerhus. Foreningen bag 
Vejbæk Medborgerhus er i gang med at omdanne den gamle brandstation i Vejbæk til et Medborgerhus. Foreningen ønsker at udskifte to ældre køleskabe, 
som er uden energimærkning, en ældre kogeplade samt en ældre gadebelysning. Alle 3 trænger til en udskiftning til mere energivenlige hårde hvidevarer 
samt LED- belysning, således at foreningen årlige energiomkostninger reduceres. Desuden ønsker foreningen at forskønne udendørsområdet ved hjælp af 
grøn beplantning.

Projektet gennemføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft i perioden 1. december – 31. december 2020. Projektet synliggøres gennem lokale medier samt 
FaceBook. Når hele renoveringen er gennemført, vil der blive inviteret til Åbent Hus, hvilket formentlig vil ske i løbet af 2021. 

Projektet understøtter verdensmål: 7, 13 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 10.662 kr.



Tinglev Rideklub ansøger Bæredygtighedspuljen om 111.638 kr. til at forbedre rideklubbens energiforbrug og derved opnå en mere bæredygtig 
energiløsning.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt under forudsætning af at ansøger 
selv indhenter den ansøgte medfinansiering 

Samlet score
9

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale
dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end rideklubbens brugere

Realiserbart inden for en kort tidshorisont

Harmonerer med nationale planer for grøn omstilling

Søger om 37.213 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Tinglev Rideklub: Forbedret energiforbrug i Tinglev Rideklub



Tinglev Rideklub: Forbedret energiforbrug i Tinglev Rideklub

Opsummering af ansøgningen

Tinglev Rideklub ansøger Bæredygtighedspuljen om 111.638 kr. til at forbedre rideklubbens energiforbrug og derved opnå en mere bæredygtig 
energiløsning. De gamle radiatorer i klubbens rytterstue udskiftes, og i sadelkammer og mødelokalet udskiftes et gammelt oliefyr med varmepumpe. 
Ligeledes udskiftes en gammel lampe i rytterstuen med nye LED lamper. I rideklubbens lille stald udføres isolering og montage af troldtæksplader og 
lysplader i loftet, samtidig med at der sættes nye LED lamper op i stalden.

Projektet gennemføres af frivillig arbejdskraft i samarbejde med lokale håndværkere. Rideklubbens medlemmer informeres om projektet via sociale medier 
og hjemmesiden. Tinglev Rideklub vil efter projektperiodens udløb (20. november – 1. december 2020) arbejde på løbende udskiftning til LED-lamper. 

Projektet understøtter verdensmål: 7, 12 og 15 lever op til følgende puljekriterier:

• Klimasikring

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

Ansøger søger om 37.213 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg.



Vikingeklubben i Aabenraa ansøger Bæredygtighedspuljen om 474.500 kr. til etablering af omklædningsrum, toilet og bad, sauna samt 
møderum på Sønderstrand.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt
Samlet score

9

Vurderes ikke nytænkende. Ikke sandsynligt, at projektet vil tjene som 
inspiration for andre

Bidrager ikke som selvstændigt projekt til bæredygtig udvikling

Det er ikke sandsynliggjort, at projektet kan komme mange til gode, 
men vil være synligt med sin placering på Sønderstrand

Vurderes realiserbart inden for rammen af det afsatte rådighedsbeløb i 
budget 2021 til ”forbedring af forhold på Sønderstrand, herunder 
vinterbadefaciliteter, toiletforhold og tryghedsskabende initiativer

Er en integreret del af planen for Sønderstrand

Da der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,8 mio. kr. i 2021 under KFU til blandt 
andet disse faciliteter, vurderes projektet at være omfattet heraf og ikke have 
behov for støtte fra bæredygtighedspuljen.

Vurdering

Vikingeklubben i Aabenraa: Vinterbadefaciliteter



Vikingeklubben i Aabenraa: Vinterbadefaciliteter

Opsummering af ansøgningen

Vikingeklubben i Aabenraa ansøger Bæredygtighedspuljen om 474.500 kr. til etablering af omklædningsrum, toilet og bad, sauna samt møderum på 
Sønderstrand. Det fremgår af ansøgningen, at projektet gennemføres af Vikingeklubben i samarbejde med Aabenraa Kommune. Det fremgår ligeledes, at 
starttidspunktet afhænger af Aabenraa Kommune, men start- og sluttidspunkt er vurderet ift. Aabenraa Byråds vedtagelse af budget 2021, hvor det er 
vedtaget at afsætte penge til projektet i forbindelse med en større investering ved Sønderstrand. Aabenraa Kommunes andel af finansieringen er endnu 
ikke endelig aftalt. Ansøger har vedlagt det samlede budget for projektet. 

Vikingeklubben anfører i ansøgningen, at omklædningsfaciliteterne vil blive anvendt i de efterfølgende år, indtil et evt. større vandsportscentrum vil blive 
etableret, og hvori Vikingeklubbens faciliteter forventeligt også vil skulle indgå. Herefter vil det være op til Aabenraa Kommune, hvordan det skal anvendes. 
Omklædningsfaciliteterne skal desuden erstatte den skurvogn, som Aabenraa Kommune i nogle år har bekostet at opstille til omklædning i vinterperioden.

Projektet understøtter verdensmål 3 og lever op til følgende puljekriterie:

• Sundhed og Livskvalitet

Ansøger ønsker medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. Medfinansieringens størrelse er ikke præciseret i ansøgningen.



Foreningen Genner Forsamlingshus har ansøgt Bæredygtighedspuljen 64.667 kr. til etablering af en teleslynge og et højttaleranlæg i Genner 
Forsamlingshus, som skal hjælpe hørehandicappede.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt
Samlet score

9

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Kommer kun få i Aabenraa Kommune til gode, ligesom synligheden er 
begrænset

Realiserbart inden for kort tidshorisont

Lille grad af sammenhæng til eksisterende planer og visioner i forhold til

bæredygtighed

Ansøger medfinansierer projektet med 22.167 kr. Det er imidlertid vurderingen, at 
projektet kan være relevant for Trygfondens puljer

Vurdering

Foreningen Genner Forsamlingshus: Teleslynge og højtaleranlæg



Foreningen Genner Forsamlingshus: Teleslynge og højtaleranlæg

Opsummering af ansøgningen

Foreningen Genner Forsamlingshus har ansøgt Bæredygtighedspuljen 64.667 kr. til etablering af en teleslynge og et højttaleranlæg i Genner 
Forsamlingshus. Installationen skal hjælpe de hørehandicappede, der møder til daghøjskole, foredrag og større møder. 

Projektet udføres af lokale håndværkere og synliggøres på sociale medier. Foreningen bemærker i ansøgningen, at der er tale om en fastmonteret 
installation, der forventes at holde i mange år efter projektperioden, der angives til at være fra 29. oktober – 13. november 2020. 

Projektet understøtter verdensmål: 3 og 11 og lever op til følgende puljekriterier:

• Sundhed og livskvalitet

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger medfinansierer projektet med 22.167 kr. OBS: Der står 24.000 kr. i økonomiarket



Felstedhallen ønsker at investere i en "Trækstang Dozer" til at trække de tunge bandevogne og har ansøgt bæredygtighedspuljen om 45.000 kr. 

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
8

Vurderes ikke at være nytænkende i forhold til bæredygtig udvikling

Vurderes ikke at bidrage til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune

Kommer få til gavn, ligesom synligheden vil være lille 

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont og kræver ingen

medfinasiering fra fagudvalg

Er ikke i modstrid med eksisterende planer

Ansøger medfinansierer projektet med 15.000 kr.

Vurdering

Felstedhallen: Bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og frivillige i Felstedhallen



Felstedhallen: Bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og frivillige i Felstedhallen

Opsummering af ansøgningen

Felstedhallen ønsker at investere i en "Trækstang Dozer" til at trække de tunge bandevogne og har ansøgt bæredygtighedspuljen om 45.000 kr. 
Medarbejdere og frivillige skubber og trækker mange gange i løbet af ugen rundt med vogne i idrætshallen, der vejer mere end et ½ ton. Dette giver skæve, 
tunge belastninger af kroppen som på sigt må forventes at kunne give varige mén. Det vil samtidig gøre det muligt for alle kvinder at udføre dette job, 
hvilket pt ikke er mulig pga. den tunge belastning.

Felstedhallen står selv for anskaffelse af "Trækstang Dozer" og stå for implementering i dagligdagen og oplæring af medarbejdere og frivillige i brug af det 
nye hjælpemiddel. Efter implementering og oplæring må det forventes, at "Træstang Dover" vil blive brugt næsten dagligt i indendørs sæsonen af både 
ansatte og frivillige. Felstedhallen vil beskrive det nye tiltag på sin hjemmeside og synliggøre, at det er støttet af Aabenraa Kommunens 
bæredygtighedspulje. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 5, 8 og 10 og lever op til følgende puljekriterier:

• Sundhed og livskvalitet

Ansøger medfinansierer projektet med 15.000 kr.



Felstedhallen ansøger Bæredygtighedspuljen om 725.000 kr. til en ny klimaskærm på Felstedhallen. Felstedhallen ønsker at udskifte det 36 år gamle 
eternittag samt sider og gavle på hallen.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
9

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Kommer kun relativt få til gode, men vurderes at få god synlighed lokalt

Projektets realisering forudsætter en betydelig investering fra
Bæredygtighedspuljen

Projektet har i nogen grad koblinger til ønsket om attraktive landsbyer

Ansøger medfinansierer projektet med 241.667 kr. 

Vurdering

Felstedhallen: Ny klimaskærm på idrætshal



Felstedhallen: Ny klimaskærm på idrætshal

Opsummering af ansøgningen

Felstedhallen ansøger Bæredygtighedspuljen om 725.000 kr. til en ny klimaskærm på Felstedhallen. Felstedhallen ønsker at udskifte det 36 år gamle 
eternittag samt sider og gavle på hallen. Det fremgår af ansøgningen, at alt eternit er fra 1984, og der er ved kraftig regnfald flere steder vandindtrængning. 
I samme proces udskiftes al isolering i både tag og sider, som ligeledes er fra 1984. Dette vil optimere isoleringsgraden og dermed give en varmebesparelse 
over de næste mange år.

Projektet gennemføres af en lokal håndværker i projektperioden 3. maj – 30. juni 2021. Felstedhallen fremhæver, at projekter således er med til at fremme 
erhvervslivet lokalt, dette skaber arbejdsplader liv i lokalsamfundet. Projektet synliggøres på både sociale medier og hallens hjemmeside.

Projektet understøtter verdensmål: 13 og lever op til følgende puljekriterier:

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

• Klimasikring

Ansøger medfinansierer projektet med 241.667 kr.



Løjt Lands Idrætsanlæg søger Bæredygtighedspuljen om 426.188 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i hallerne og LED-belysning på boldbanerne.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
8 

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den

miljømæssige dimension

Er kun i lille grad synligt og til gavn for andre end idrætsanlæggets brugere

Projektet er realiserbart. Realiseringen forudsætter dog en betydelig 
investering fra Bæredygtighedspuljen

Er ikke i modstrid med eksisterende planer

Ansøger medfinansierer projektet med 142.062 kr.

Vurdering

Løjt Lands Idrætsanlæg: Udskiftning af ventilationsanlæg i hallerne samt LED-belysning på boldbaner



Løjt Lands Idrætsanlæg: Udskiftning af ventilationsanlæg i hallerne samt LED-belysning på 
boldbaner

Opsummering af ansøgningen

Løjt Lands Idrætsanlæg søger Bæredygtighedspuljen om 426.188 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i hallerne og LED-belysning på boldbanerne.

Udskiftningen af det over 30 år gamle ventilationsanlæg forventes at give en stor besparelse på både varme og el. Der forventes desuden en stor besparelse 
på el ved at udskifte belysningen på boldbanerne fra gamle lamper til LED-lamper. 

Ansøger oplyser, at såfremt der skal prioriteres i projekterne, prioriterer ansøger udskiftning af ventilationsanlæggene som nr. 1 og belysning på boldbaner 
som nr. 2.

Projektet gennemføres i perioden 1. december 2020 til 31. maj 2021.

Projektet synliggøres via opslag på Facebook og hjemmesider, pressemeddelelser samt på info-skærme i hallen. Løjt Land Idrætsanlæg lægger op til, at 
anlægget vil vise vejen for energioptimeringer for idrætsanlæg.

Projektet understøtter verdensmål 7, 11, 12, 13 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 142.062 kr.



Uge Forsamlingshus ansøger Bæredygtighedspuljen om 516.563 kr. til udskiftning af taget på Uge Forsamlingshus, der er byens samlingssted. Taget 
er af ældre dato og trænger til udskiftning på grund af utætheder og for at undgå yderligere skader.

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
8

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Kommer kun relativt få til gode, men vurderes at få god synlighed lokalt

Projektets realisering forudsætter en betydelig investering fra

Bæredygtighedspuljen samt medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg

Projektet har i nogen grad koblinger til ønsket om attraktive landsbyer

Søger om 172.188 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Uge Forsamlingshus: Nyt tag på forsamlingshuset i Uge



Uge Forsamlingshus: Nyt tag på forsamlingshuset i Uge

Opsummering af ansøgningen

Uge Forsamlingshus ansøger Bæredygtighedspuljen om 516.563 kr. til udskiftning af taget på Uge Forsamlingshus, der er byens samlingssted. Taget er af 
ældre dato og trænger til udskiftning på grund af utætheder og for at undgå yderligere skader. Nogle tagsten er begyndt at knække, og det regner ind hist 
og her. Uge Forsamlingshus ønsker at bibeholde samme stil, som det nuværende tag er opført i, med tegl og zinktagrender. 

Projektet gennemføres af bestyrelsen for Uge Forsamlingshus i samarbejde med lokale håndværkere, jf. det vedlagte tilbud. Projektets startdato er angivet 
til den 1. marts 2021 med en endnu ikke fastlagt slutdato. 

Projektet understøtter verdensmål: 11 og lever op til følgende puljekriterier:

• Klimasikring

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger søger om 172.188 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg.



Aabenraa Sejl Club (ASC) har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 75.000 kr. til indkøb af en holdingtank til Aabenraa Sejl Club. 

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt
Samlet score

8

Er kun i lille grad nytænkende

Bidrager i lille grad til bæredygtig udvikling inden for den miljømæssige dimension 

Kommer kun få mennesker til gode og vil kun i lille grad være synligt

Projektet vurderes at være realiserbart, og der søges ikke om

medfinansiering fra fagudvalg

Er ikke i modstrid med eksisterende planer

Ansøger medfinansierer projektet med 25.000 kr. Det vurderes, at ansøger vil have

mulighed for selv at finansiere tankanlægget gennem fx øget brugerbetaling

Vurdering

Aabenraa Sejl Club: Tømning af Holdingtank ved Aabenraa Sejl Club



Aabenraa Sejl Club: Tømning af Holdingtank ved Aabenraa Sejl Club

Opsummering af ansøgningen

Aabenraa Sejl Club (ASC) har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 75.000 kr. til indkøb af en holdingtank til Aabenraa Sejl Club. 

ASC er ansvarlig for projektet og står for projektgennemførelse. Arbejdet vil blive udført af lokale virksomheder, der har givet tilbud på opgaven. ASC 
vedligeholder hele anlægget. Anlægget tilkobles ASC’s toiletspildevand, som går til byens rensningsanlæg. Det fremgår af ansøgningen, at sejlklubben satser 
på, at initiativet vil være med til, at gæstesejlere vil besøge byen/havnen, da der sikres et forbedret havmiljø. ASC’s naboklubber kan også bruge 
faciliteterne.

Ansøger vil fortælle om projektet via diverse hjemmesider, herunder Dansk Sejl Union, Foreningen af Lystbådehavne i DK samt den Havneguide, som 
udgives hvert år med gældende havnefaciliteter. Projektet bliver endvidere synligt, når sejlere kommer for at tanke brændstof hos ASC. 

Projektet understøtter verdensmål: 6, 11, 13, 14 og 17, og lever op til følgende puljekriterier:

• Klimasikring

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Sundhed og livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Ansøger medfinansierer projektet med 25.000 kr.



Ensted Idrætsanlæg ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.758.750 kr. til udskiftning af taget på Enstedhallen. Ensted Idrætsanlæg ønsker at fjerne det gamle 
tag, isolere mere og lægge et nyt tag, hvor der er indarbejdet solceller. 

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt

Samlet score
8

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Kommer kun relativt få til gode, men vurderes at få god synlighed lokalt

Projektets realisering forudsætter en betydelig investering fra
Bæredygtighedspuljen samt medfinansiering fra et af kommunens 
fagudvalg

Projektet har i nogen grad koblinger til ønsket om attraktive landsbyer

Ansøger søger om 200.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. Samtidig 
bemærker ansøger i det vedlagte budget, at der søges medfinansiering fra øvrige eksterne 
puljer på 386.000 kr. 

Vurdering

Den Selvejende Institution Ensted Idrætsanlæg: Installation af bæredygtig tag på Enstedhallen



Den Selvejende Institution Ensted Idrætsanlæg: Installation af bæredygtig tag på 
Enstedhallen

Opsummering af ansøgningen

Ensted Idrætsanlæg ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.758.750 kr. til udskiftning af taget på Enstedhallen. Ensted Idrætsanlæg ønsker at fjerne det gamle 
tag, isolere mere og lægge et nyt tag, hvor der er indarbejdet solceller. På denne måde kan varmetabet i hallen reduceres, ligesom der produceres strøm til 
hallens behov. Ensted Idrætsanlæg anfører i ansøgningen, at erfaringerne fra dette projekt kan bruges til at motivere de andre idrætshaller i Aabenraa 
Kommune til at lave lignende projekter.

Projektet gennemføres af bestyrelsen i Ensted Idrætsanlæg med hjælp fra et lokalt arkitektfirma i projektperioden 30. april – 30. september 2021.  

Projektet understøtter verdensmål: 7 og 11 og lever op til følgende puljekriterier:

• Klimasikring

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger søger om 200.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. Samtidig bemærker ansøger i det vedlagte budget, at der søges/er 
indhentet medfinansiering fra øvrige eksterne puljer på 386.000 kr. 



Røllum-Torp Medborgerhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 217.988 kr. til renovering af Medborgerhuset. Renoveringen omfatter en række tiltag, 
herunder indkøb og montering af varmepumpe, ventilation og isolering af dør og vinduer. 

Indstilling: Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
8

Vurderes ikke at være nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune inden for den sociale

dimension

Kommer kun relativt få til gode, men vurderes at få god synlighed lokalt

Er realiserbart inden for en kort tidshorisont. Realisering forudsætter en 
betydelig investering fra Bæredygtighedspuljen samt medfinasiering
fra et fagudvalg

Projektets realisering forudsætter en betydelig investering fra

Bæredygtighedspuljen samt medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg

Der søges om 72.633 kr. i medfinansiering fagudvalg 

Vurdering

Røllum-Torp Medborgerhus: Renovering af Røllum-Torp Medborgerhus



Røllum-Torp Medborgerhus: Renovering af Røllum-Torp Medborgerhus

Opsummering af ansøgningen

Røllum-Torp Medborgerhus ansøger Bæredygtighedspuljen om 217.988 kr. til renovering af Medborgerhuset. Det fremgår af ansøgningen, at Røllum-Torp 
Medborger ønsker at renovere Medborgerhuset, således at der skabes grundlag for, at Medborgerhuset kan opnå byggetilladelse til en tilbygning til 
medborgerhuset. Renoveringen omfatter en række tiltag, herunder indkøb og montering af varmepumpe, ventilation og isolering af dør og vinduer.

Projektet udføres af Røllum-Torp Medborgerhus i samarbejde med lokale håndværkere.

Projektet understøtter verdensmål: 3 og 11 og lever op til følgende puljekriterier:

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger søger om 72.633 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg.



Ensted Sogns Lokalråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.194.375 kr. til bæredygtig reetablering af Storedammen i Stubbæk, bl.a. så områdets 
beboere får flere og større naturoplevelser i nærområdet. Desuden vil området blive gjort handicapvenligt. 

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt under forudsætning af at forvaltningen 
godkender projektets elementer i forhold til beplantning, æstetik og funktion og at ansøger selv indhenter den 
ansøgte medfinansiering.

Samlet score
14 

Indeholder i nogen grad nytænkende elementer ift. at sikre naturoplevelser 
tæt på lokalsamfundet

Et ambitiøst projekt, der har potentiale til at bidrage til den 
bæredygtige udvikling i Aabenraa Kommune

Vil i nogen grad opnå synlighed i lokalområdet, ligesom der
knytter sig en god historie i den handicapvenlige
tilgængelighed

Projektet vurderes realiserbart

Projektet knytter an til Byrådets bevilling på 300.000 kr. til
oprensning af dammen i Stubbæk.

Det vurderes at projektet har behov for støtte fra Bæredygtighedspuljen. Ansøger 
søger 398.125 kr. i medfinansiering fra fagudvalg 

Vurdering

Ensted Sogns Lokalråd: Bæredygtig reetablering af Storedammen i Stubbæk



Ensted Sogns Lokalråd: Bæredygtig reetablering af Storedammen i Stubbæk

Opsummering af ansøgningen

Ensted Sogns Lokalråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.194.375 kr. til bæredygtig reetablering af Storedammen i Stubbæk. Lokalrådet ønsker at benytte 
oprensningen af Storedammen til at gøre noget mere permanent ved gadekæret, så det bliver mere bæredygtigt, men det vil også give områdets beboere 
flere og større naturoplevelser i nærområdet. Projektet er udfoldet i de vedlagte bilag. 

Det fremgår af ansøgningen, at Lokalrådet vil gøre området omkring dammen mere attraktivt for lokalbefolkningen, dagplejer, børnehaven og skolen, som 
får mulighed for at have en oase af vild natur tæt på sig. I den forbindelse opstilles plancher om plante- og dyrelivet i vandmiljøet, og der etableres et lille 
skur med fiskenet, vandkikkerter og andre redskaber, som man kan tilgå, når man studerer livet i dammen. Området vil endvidere blive gjort 
handicapvenligt. 

Projektet gennemføres af Ensted Sogns Lokalråd. Det understreges i ansøgningen, at projektet forudsætter borgerinddragelse gennem projektperioden, der 
løber fra den 10. december 2020 – 1. maj 2022. Projektet synliggøres på sociale medier samt på borgermøder.  

Projektet understøtter verdensmål: 3, 4, 11, 13, 14, 15 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet 

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Sundhed og Livskvalitet

Ansøger søger 398.125 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. Ansøger bemærker, at det vil være oplagt at de 300.000 kr. som er sat af i det 
kommunale budget bliver inddraget i dette projekt. 



Høje Kolstrup Bydelsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 975.000 kr. til etablering af fortove langs stamveje og Camma Larsen-Ledets vej, sti / trappe 
fra busstoppested og til bagvedliggende sti på Lergård samt krydsningsmulighed på Camma Larsen-Ledets vej.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
3 

Vurderes ikke at være nytænkende i forhold til bæredygtig udvikling

Vurderes ikke at bidrage ikke til bæredygtig udvikling

Vurderes kun lille grad at komme mange til gavn i bæredygtig sammenhæng

Projektet er ikke realiserbart, da hovedprojektet ikke anbefales

Projektet vurderes ikke til at have sammenhæng med eksisterende planer for området

Søger om 325.000 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Høje Kolstrup Bydelsråd: Bæredygtig byudvikling med sikker offentlige transport for alle



Høje Kolstrup Bydelsråd: Bæredygtig byudvikling med sikker offentlig transport for alle

Opsummering af ansøgningen

Høje Kolstrup Bydelsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 975.000 kr. til etablering af: 

• - Fortove langs stamveje og Camma Larsen-Ledets vej

• - Sti / trappe fra busstoppested og til bagvedliggende sti på Lergård

• - Krydsningsmulighed på Camma Larsen-Ledets vej.

Høje Kolstrup Bydelsråd anfører i ansøgningen, at formålet med projektet er at højne trafiksikkerheden for derigennem at understøtte målsætningen om at medvirke til 
et bæredygtigt lokalsamfund og en tidssvarende byudvikling og ikke mindst underbygge sundhed og livskvalitet. Målsætningen er endvidere, at flere vil bruge offentlige 
transportmidler og dermed understøtte den grønne omstilling ved at færre bruger privatbiler.

Af ansøgningen fremgår det, at projektet gennemføres af Aabenraa Kommune i projektperioden 1. januar 2021 – 31. oktober 2021. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 9, 10, 11 og 16 og lever op til følgende puljekriterier:

• Sundhed og livskvalitet

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde

Ansøger søger om 325.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 52.500 kr. til et projekt, hvor et areal tilplantes med elefantgræs for at give faunaen et 
bedre sted at være.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
9

Er i lille grad til inspiration for andre jordejere i Aabenraa Kommune

Har i lille grad potentiale til at bidrage til den bæredygtig udvikling

Kommer kun i lille grad mange i Aabenraa Kommune til gode, 
ligesom synligheden også vil være begrænset

Vurderes i høj grad realisérbart, hvad angår etablering, men i lav grad 
hvad angår anvendelse og kan finansieres inden for en begrænset 
økonomisk ramme

Projektet knytter ikke an til eksisterende planer eller visioner

Ansøger medfinansierer projektet med 17.500 kr. 

Vurdering

Privatperson: Tilplantning af areal med elefantgræs



Privatperson: Tilplantning af areal med elefantgræs

Opsummering af ansøgningen

En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 52.500 kr. til et projekt, hvor et areal tilplantes med elefantgræs for at give faunaen et bedre sted at 
være. Det fremgår af ansøgningen, at afgrøden kræver minimal gødning og planteværnsmidler, hvorfor denne er god for miljøet. Da elefantgræs først høstes 
i marts/april, er der beskyttelse for dyrene i vinterhalvåret. Det høstede materiale kan bruges som tækkemateriale, til opvarmning af huse eller til strøelse 
ved dyr.

Projektet gennemføres af ansøger ved hjælp af eksterne leverandører i projektperioden 1. marts 2021-30. april 2022. Projektet synliggøres gennem 
markvandringer i samarbejde med Landboforeningen. Projektet ventes at have en levetid på 20 år. 

Projektet understøtter verdensmål: 6, 7, 12 og 13 og lever op til følgende puljekriterier:

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

Ansøger medfinansierer projektet med 17.500 kr. 



Varnæs-Bovrup Borgerlaug ansøger Bæredygtighedspuljen om 168.750 kr. til projektet ”Bæredygtig opvarmning i Varnæs-Bovrup området”, som kan 
bidrage til den overordnede målsætning om, at Varnæs-Bovrup området skal være CO2 neutral i 2050. Projektet har potentiale som modelprojekt i og uden 
for kommunen.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt
Samlet score

16 

Er i høj grad nytænkende og kan komme andre lokalsamfund til gode

Et ambitiøst projekt, der har potentiale til at bidrage til den 
bæredygtige udvikling i Aabenraa Kommune

Kan i høj grad kan skabe lokal værdi og synlighed og er forankret i 
lokalrådet
Der er tale om kendt teknologi anvendt på en ny og innovativ måde, så 
projektet i form af forundersøgelser vurderes i høj grad at være realiserbart. 
Der skal i den efterfølgende etablering opnås dispensation for at få adgang 
til støtte gennem Bygningsordningen

Der er tale om et landdistriktsudviklingsprojekt der indebærer at etablere en grøn 
løsning for opvarmning i et område, der ikke er eller kan forventes udlagt til 
fjernvarme, og er dermed ikke i modstrid med eksisterende planer. Projektet 
udspringer af det kommunalt støttede udviklingsforløb i Varnæs – Bovrup.

Det vurderes at projektet har behov for støtte fra 
Bæredygtighedspuljen for at kunne blive realiseret. Der søges om 56.250 kr. i 
medfinansiering fra fagudvalg. 

Vurdering

Varnæs-Bovrup Borgerlaug: Bæredygtig opvarmning i Varnæs-Bovrup området



Varnæs Bovrup Borgerlaug: Bæredygtig opvarmning i Varnæs-Bovrup området

Opsummering af ansøgningen

Varnæs-Bovrup Borgerlaug ansøger Bæredygtighedspuljen om 168.750 kr. til projektet ”Bæredygtig opvarmning i Varnæs-Bovrup området”. Den 
overordnede målsætning for det aktuelle projekt er at finde alternative opvarmningsformer, som er CO2 neutrale, eller som har et lavt CO2 aftryk, og som 
herigennem kan bidrage til den overordnede målsætning om, at Varnæs-Bovrup området skal være CO2 neutral i 2050. Projektet omfatter følgende 
delprojekter, der udfoldes i det vedlagte bilag: 

• Kortlægning af de nuværende opvarmningsformer

• Opstilling af bæredygtige løsningsforslag til fremtidssikret boligopvarmning

• Opvarmningsløsninger for institutioner

Med baggrund i delprojekterne konkretiseres to demonstrationsprojekter: 

• En fælles opvarmningsløsning for en mindre gruppe boliger organiseret i et opvarmningslaug

• En opvarmningsløsning for boliger i det åbne landskab huse med radiatoropvarmning med høj fremløbstemperatur

Borgerlauget anfører i ansøgningen, at kommunikationen til borgerne i de to lokalsamfund og i det åbne landskab være et vigtigt delprojekt, idet en god 
forståelse hos den enkelte borger af projektets vigtighed vil være altafgørende for projektets overordnede succes. Projektet involverer en række 
samarbejdspartnere, herunder lokale rådgivere og håndværker, SEP Sønderjylland og Aabenraa Kommune. 

Projektet understøtter verdensmål: 7, 9, 11, 13 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde.

Ansøger søger om 56.250 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



Rødekro Udviklingsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 9.283 kr. til etablering af en vild sansehave, hvor børn, unge og ældre kan lære mere om 
naturen gennem sanserne.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score 
14 

Kan i nogen grad være til inspiration for andre, men vil dog kun i lille grad at være 
nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling med både miljømæssig 
og social dimension

Potentiale til at være til gavn for mange og til at opnå nogen grad af 
synlighed og har mange aktører involveret

Realiserbart inden for en begrænset økonomisk ramme og kort horisont

Delprojektet om jordarbejde og såning af blomsterfrø harmonerer med 
planerne for området

Ansøger medfinansierer projektet med 3.094 kr.

Vurdering

Rødekro Udviklingsråd: Den vilde sansehave



Rødekro Udviklingsråd: Den vilde sansehave

Opsummering af ansøgningen

Rødekro Udviklingsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 9.283 kr. til etablering af en vild sansehave. Formålet er at skabe et område, hvor børn, unge og 
ældre kan lære mere om naturen gennem sanserne. Der skal være mulighed for at komme tæt på dyrelivet, så vi kan se og opdage helt tæt på. Eks kan være 
alt fra insekthuse til lokale bistader. Man kan smage ved, at der skal plantes frugt og nøddetræer, evt. også ved at der skal opstilles højbede til urtehaver 
eller grønsagsbede. Det skal gøres spændende for dyrene at være i området. Vi skal høre dyrene, føle naturen og lugte blomsterne.

Projektet løber i projektperioden 1. juli 2020 til den 1. oktober 2026 og gennemføres i samarbejde med lokale virksomheder, privatpersoner og foreninger. 
Projektet synliggøres over for omverdenen gennem omtale, ligesom det omtales i kommunens folder over attraktioner i kommunen. Rødekro Udviklingsråd 
påtager sig ansvaret for projektets videre forløb efter projektperioden. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 5, 11 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Sundhed og livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

Ansøger medfinansierer projektet med 3.094 kr.



Ravsted Menighedsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 11.000 kr. til projektet ”Biodiversitet”, der skal bidrage til mere natur i byskoven i Ravsted.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score 
14 

Er i lille grad nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling med særligt fokus på den 
miljømæssige dimension

Vil i nogen grad være synligt for borgere i lokalsamfundet. Det er dog ikke 
sandsynliggjort, at det kan komme mange til gode

Realiserbart økonomisk og tidsmæssigt uden medfinansiering

Ambitionerne om projektet har relevante koblinger til bæredygtighed og i 
særdeleshed til landdistriktshandleplanen og ønsket om attraktive landsbyer 
og lokalsamfund.

Det vurderes, at projektet har behov for støtte fra Bæredygtighedspuljen for at 
kunne blive realiseret. Ansøger medfinansierer projektet med 3.667 kr.

Vurdering

Menighedsråd Ravsted: Biodiversitet



Menighedsråd Ravsted: Biodiversitet

Opsummering af ansøgningen

Ravsted Menighedsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 11.000 kr. til projektet ”Biodiversitet”. Projektet skal bidrage til mere natur i byskoven i Ravsted. 
Projektet omfatter, at to mindre totalt tilgroede damme oprettes, således at der fældes pil hele vejen rundt, og det nedsavede materiale placeres i 
afgrænsede områder. Dammene opgraves, så de igen kan give liv til padder og insekter, og de blomster og græsser får plads. Samtidig søges der givet mere 
plads til den vilde skov, så almindelige hjemmehørende plantearter igen breder sig og giver mere liv. 

Projektet gennemføres af menighedsrådet i samarbejde med Borgerforeningen i projektperioden 1. november 2020 – 1. marts 2021. Projektet synliggøres 
på infostandere, der fortæller om de nye tiltag, og hvilken flora og fauna man kan møde i skoven, samt på hjemmesiden. Den lokale presse søges involveret. 
Meningsrådet påtager sig ansvaret for vedligeholde og vil afsætte et årligt beløb til vedligehold. 

Projektet understøtter verdensmål: 15 og lever op til følgende puljekriterie:

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet 

• Ansøger medfinansierer projektet med 3.667 kr.



Bjerndrup Udviklingsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.500.000 kr. til etablering af en bæredygtig høkerbutik og café i Bjerndrup. 
Bjerndrup Udviklingsråd ønsker at skabe et handelsliv byen for at fremme tilflytningen og medvirke til at mindske fraflytning

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
14 

Er i høj grad nytænkende og kan tjene som modelprojekt til inspiration for andre

Projektet er rummer en række elementer, der kan bidrage til den bæredygtige udvikling og alle 
dimensioner

Potentiale til at være til gavn for mange i lokalområdet og med en høj grad af synlighed

Aabenraa Kommune kan ikke yde støtte til projektet. En kommune kan ikke kan drive handel, og 
kan ikke erhverve fast ejendom med henblik på udlejning, da en kommune ikke kan varetage 
erhvervsvirksomhed sammenholdt med, at muligheden for den påtænkte udlejning ikke er 
opstået tilfældigt, men er forudsat ved erhvervelsen. Når en kommune ikke selv kan varetage en 
aktivitet, kan kommunen heller ikke yde støtte til, at private varetager aktiviteten. 

Ambitionerne om projektet har relevante koblinger til bæredygtighed og i særdeleshed til landdistriktshandleplanen 
og ønsket om attraktive landsbyer og lokalsamfund.

Ansøger vil bidrage med 1,5 mio. kr. i medfinansiering via blandt andet yderligere fondsansøgninger

Bjerndrup udviklingsråd: Bjerndrup høkerbutik



Opsummering af ansøgningen

Bjerndrup Udviklingsråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.500.000 kr. til etablering af en bæredygtig høkerbutik og café i Bjerndrup. Bjerndrup 
Udviklingsråd ønsker at skabe et handelsliv byen for at fremme tilflytningen og medvirke til at mindske fraflytning. Bjerndrup ønsker endvidere at fremme 
bæredygtig, lokal handel, hvor butikkens varer så vidt muligt leveres fra producenter inden for en radius af 20 km fra butikken. Der vedlægges et 
visionsoplæg og et detaljeret budget, der udfolder planerne for Bjerndrup Høkerbutik. 

Projektet gennemføres af Bjerndrup Udviklingsråd i projektperioden 1. januar – 31. august 2021. Projektet søges synliggjort via omtale i aviserne og på de 
sociale medier. Ift. den videre forankring af projektet tilkendegiver ansøger, at projektet videreføres gennem borgerdreven motivation og etablering af en E-
shop. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

• Sundhed og Livskvalitet

• Klimasikring

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde

• Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige indkøb

Ansøger medfinansierer projektet med 1.500.000 kr.  

Bjerndrup udviklingsråd: Bjerndrup høkerbutik



Lokalforeningen Frøslev-Padborg ansøger Bæredygtighedspuljen om 28.050 kr. til etablering af Frøslev-Padborg Fritidspark, beliggende på en tidligere 
skolegrund i Padborg.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
13 

Er i nogen grad nytænkende og kan tjene som inspiration for andre  lokalesamfund

Bidrager til bæredygtig udvikling med fokus på dyre- og planteliv

Kan komme mange til gode og vil være synligt i lokalsamfundet

Kan realiseres inden for en begrænset økonomisk ramme 

Projektets planer passer fint ind i udviklingsperspektivet 
for området. 

Søger 9.350 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Lokalforeningen Frøslev-Padborg: Frøslev-Padborg Fritidspark



Lokalforeningen Frøslev-Padborg: Frøslev-Padborg Fritidspark

Opsummering af ansøgningen

Lokalforeningen Frøslev-Padborg ansøger Bæredygtighedspuljen om 28.050 kr. til etablering af Frøslev-Padborg Fritidspark, beliggende på en tidligere 
skolegrund i Padborg. Lokalforeningen ønsker at tilføre arealet naturkvalitet, biodiversitet og gøre det til et rart og æstetisk smukt sted at opholde sig, for 
derigennem at fremme mulighederne for socialt samvær, fællesskab, leg, sport og øvrige aktiviteter til fremme af folkesundheden og det gode liv. 
Lokalforeningen håber med disse initiativer at kunne engagere lokalbefolkningen i aktiviteterne og arbejdet med at udvikle og vedligeholde den tidligere 
skolegrund Frøslev-Padborg Fritidspark. Der vedlægges en projektbeskrivelse, der viser de forskellige delprojekter. 

Projektet gennemføres under ledelse af Lokalforeningen Frøslev-Padborg primært ved hjælp af frivillig arbejdskraft, men der kan være opgaver, der skal 
varetages af professionelle fagfolk eller med støtte fra konsulenter. Projektet synliggøres gennem lokalforeningens hjemmeside, sociale medier, primært 
Facebook og arbejde på at gøre den lokale presse interesseret ved hjælp af læserbreve, pressemeddelelser, billeder og personlig kontakt. Projektperioden 
løber fra den 20. oktober 2020 til den 1. november 2021. Lokalforeningen påtager sig ansvaret for projektets forankring efter projektperioden.

Projektet understøtter verdensmål: 3, 11, 13 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Klimasikring

• Sundhed og Livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger søger 9.350 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved ansøger Bæredygtighedspuljen om 97.500 kr. til beplantning af store arealer med vildt-
og insektvenlig beplantning og til etablering af en blomstereng ved Kollund Naturunivers.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
13 

Er i nogen grad nytænkende ved at indtænke plads til dyrelivet i fremtidens byggerier 

Bidrager til bæredygtige udvikling og skaber et attraktivt uderum baseret på 
bæredygtige principper

Vil komme mange til gode og vil opnå nogen grad af synlighed i lokalområdet

Der er en meget klar sammenhæng med de visioner, der er for området

Overensstemmelse med de lovmæssige rammer

Søger 32.500 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved: Kollund Naturunivers 



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved: Kollund Naturunivers 

Opsummering af ansøgningen

Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved ansøger Bæredygtighedspuljen om 97.500 kr. til beplantning af store arealer med vildt- og 
insektvenlig beplantning, ligesom der søges midler til etablering af en blomstereng ved Kollund Naturunivers. Lokalforeningen søger endvidere om støtte til 
at kunne kombinere fremtidige bygninger, så de foruden at give plads til et værksted, en garage til alle hjælpemidler som plænetraktor, traktor og 
brakmarkspudser og alle redskaber, også kan skabe plads til insekthoteller og fuglekasser på bagvægge og pindsvinebo under bygningen. Bygningen bygges 
af frivillige, og alle materialer købes med FSC-certificering. Der vedlægges et visionsoplæg og et detaljeret budget, der udfolder planerne for Kollund 
Naturunivers. 

Projektet gennemføres af Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved i projektperioden 15. marts – 1. juli 2021. Projektet synliggøres på Kollunds 
Naturunivers’ hjemmeside, i lokale medier og på de sociale medier. Ift. den videre forankring af projektet tilkendegiver Kollund Naturunivers et stort ønske 
om fremadrettet at videreudvikle området.  

Projektet understøtter verdensmål: 3, 11, 12, 13 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Sundhed og Livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet 

• Klimasikring

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger søger 32.500 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



Borgerforeningen i Bylderup-Bov ansøger Bæredygtighedspuljen om 99.000 kr. til projekt Ellevilde Egne i Bylderup-Bov, hvor 
borgerforeningen ansøger om tilskud til to delprojekter, der skal bidrage til øget biodiversitet i lokalområdet og sætte fokus på naturen i 
bynære områder.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt under forudsætning af, at 
Borgerforeningens ansøgning om benyttelse af matrikel 645a imødekommes, og at der udarbejdes 
skriftlige brugsaftaler for begge matrikler. 

Samlet score
13

Er i nogen grad nytænkende og kan tjene som inspiration for andre lokalsamfund

Bidrager til bæredygtig udvikling med fokus på dyre- og planteliv

Det vurderes positivt, at projektet inddrager lokale skoler og spejdere, hvilket 
medvirke til projektets synlighed

Projektet kræver skriftlig aftale med Aabenraa Kommune om ansvar, 
opgavefordeling og varighed af råderet. Matriklen er udlagt til boliger og er 
lokalplanlagt, men der forventes ikke behov for byggemodning de første fem 
år. Ligeledes behov for skriftlig godkendelse fra Banedanmark

Projektet harmonerer med de visioner, der er for landsbyklyngen Ålandet, og 
understøtter Ålandets identitet som naturskønt område, hvor naturen kommer ind i
byen og bliver både synlig og tilgængelig. 

Søger om 33.000 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Borgerforeningen for Bylderup-Bov: Ellevilde Egne i Bylderup-Bov



Borgerforeningen for Bylderup-Bov: Ellevilde Egne i Bylderup-Bov

Opsummering af ansøgningen

Borgerforeningen i Bylderup-Bov ansøger Bæredygtighedspuljen om 99.000 kr. til projekt Ellevilde Egne i Bylderup-Bov, hvor borgerforeningen ansøger om tilskud til to 
delprojekter, der skal bidrage til øget biodiversitet i lokalområdet og sætte fokus på naturen i bynære områder.

Projekt 1: Omdannelse af matrikel 645a, Bov, Burkal til "Ellevilde Egne"

Aktuelt ligger området hen som ubenyttet, byggemodnet område. Der påtænkes udlagt trampestier, hvor græsset jævnligt slås. Arealerne mellem stierne slås to gange 
årligt for at opnå varieret flora og fauna. Der etableres stenhøje, kvasbunker, sandgrav, græsbjerge og storkerede. Der placeres bord-/bænkesæt forskellige steder i 
området. Projektet gennemføres og vedligeholdes af Borgerforeningen sammen med de lokale spejdere, der påtænkes inddraget i projektet og den efterfølgende 
vedligeholdelse. Der er indhentet ekspert-vejledning hos "storkene.dk", der ønsker, at Bylderup-Bov området bliver en del af "storkemuren" langs den dansk-tyske 
grænse. 

Projekt 2: Omdannelse af banestrækningen (fra Slogsgaden i Bylderup-Bov til Slogsherredsvej i Bylderup) til natursti og "Ellevilde Egne"

Banearealet ligger som en grøn korridor mellem de to dele af byen, og der har længe været et stort ønske om at kunne bruge stykket til at færdes sikkert, da al færdsel i 
dag foregår på den parallelle og trafikerede Engvej, hvor der ikke er fortov. Vegetationen mellem skinnerne fjernes, og det afskårne materiale benyttes til insekt- og 
dyrevenlige kvasbunker på udvalgte steder langs strækningen. Der udlægges grus/flis mellem de eksisterende skinner, hvor det skønnes nødvendigt. Projektet 
gennemføres og vedligeholdes af Borgerforeningen sammen med de lokale skoler, der har givet tilsagn om at bidrage med f.eks. pindsvinehuler, insekthoteller og anden 
udsmykning.

Ansøger bemærker, at de to områder ejes af hhv. Aabenraa Kommune og BaneDanmark. Begge projekter er afhængige af ejernes godkendelse. BaneDanmark har givet 
tilladelse til at benytte strækningen. Der afventes godkendelse fra Aabenraa Kommune.

Projektet understøtter verdensmål: 3, 4, 11, 13, 15 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet 

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger søger om 33.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 44.250 kr. til etablering af en fælles byhave i Bylderup-Bov, hvor byens borgere kan nyde 
naturen med udsigt over Slogsåen og de tilstødende enge.

Indstilling: Plan, Teknik & miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score 
12 

Er i lille grad nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling med både social og 
miljømæssig dimension

Mange aktører involveret, hvilket medvirker til at skabe en vis grad af 
synlighed om projektet i lokalområdet

Projektområdet ligger i et beskyttet naturområde. Denne type projekt kan 
ikke tillades i paragraf 3 områder. Ideen har potentiale til at indgå i 
områdefornyelse for Ålandet, hvis der kan findes en alternativ, lovlig 
placering.

Ideen understøtter visioner for landsbyklyngen Ålandet. Det vægtes særlig 
positivt, at projektet understøtter Ålandets identitet som naturskønt område. 

Ansøger medfinansierer projektet med 14.750 kr. 

Vurdering

Privatperson: Fælles byhave



Privatperson: Fælles byhave

Opsummering af ansøgningen

En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 44.250 kr. til etablering af en fælles byhave i Bylderup-Bov. Der ønskes etableret et område, hvor byens 
borgere kan nyde naturen med udsigt over Slogsåren og de tilstødende enge. I dette område, der kaldes "byhaven", vil privatpersonen plante frugttræer og 
bærbuske til fri afbenyttelse af byens borgere. Derudover bliver det et område, som byens daginstitutioner vil kunne besøge og have hyggelige/lærerige 
stunder, hvor der bl.a. kan plukkes frugter/bær og kommes tættere på naturen.  

Området vil foruden frugttræer og bærbuske også indeholde vilde blomsterbed, ligesom der i samarbejde med skolen vil blive etableret insekthoteller for 
at fremme biodiversiteten. Derudover er der dialog med borgerforeningen, som er positivt indstillet over for projektet, og som ønsker at være behjælpelig 
med bl.a. etableringen af området. Området ligger op til en sti, der forbinder de to store bydele af Bylderup-Bov, og som benyttes dagligt af rigtig mange 
borgere. Ansøgningen er vedlagt en midlertidig skitse. 

Projektet gennemføres af lodsejer Kristian Salomonsen i samarbejde med Bylderup Skole og Borgerforeningen i projektperioden 1. januar – 1. november 
2021. Projektet er synlig for byens borgere, når denne benyttes. Derudover benyttes de sociale medier såsom byens facebookside samt hjemmeside til at 
fortælle om projektet og opfordre til brug af området.  Lodsejer påtager sig ansvaret for vedligehold. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 11 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

Læring og kompetencer

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Sundhed og Livskvalitet

• Naturkvalitet, Miljø og Biodiversitet

Ansøger medfinansierer projektet med 14.750 kr. 



Kliplev Lokalråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 500.000 kr. til etablering af et bæredygtigt aktivitetsland i Kliplev, der skal skabe 
fornyet rum for børns og voksnes fællesskab i byen.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt under 
forudsætning af, at ansøger selv indhenter den ansøgte medfinansiering

Samlet score
12 

Er kun i lille grad nytænkende

Indeholder en række elementer, der bidrager til bæredygtig udvikling

Har potentiale til at være til gavn for mange og opnå nogen 
grad af lokal synlighed

Det skal konkret vurderes, om projektet kan realiseres
inden for eksisterende planmæssige rammer

Projektet kan supplere den planlagte områdefornyelse
i Kliplev i 2021.

Forudsætter en betydelig investering fra puljen, ligesom der forudsættes 
en betydelig medfinansiering på 166.000 kr. fra fagudvalg.

Vurdering

Kliplev lokalråd: Bæredygtigt aktivitetsland for børn og voksne i Kliplev



Kliplev lokalråd: Bæredygtigt aktivitetsland for børn og voksne i Kliplev

Opsummering af ansøgningen

Kliplev Lokalråd ansøger Bæredygtighedspuljen om 500.000 kr. til etablering af et bæredygtigt aktivitetsland i Kliplev. Kliplev Lokalråd ønsker at etablere et 
nyt by-aktivitetsområde i Kliplev med tilhørende legepladser på et bæredygtigt grundlag. Formålet er at skabe fornyet rum for børns og voksnes fællesskab i 
byen. Den fysiske nyetablering af to aktivitetsområder giver mulighed for nye fælles oplevelsesrum for børn og voksne, og der er fokus på sundhed, trivsel, 
socialt sammenhold og brug af bæredygtige materialer. Der opstilles borde-bænke-sæt, etableres bålplads, og der anlægges et overdækket fællesområde, jf. 
den vedlagte beskrivelse af Kliplev Aktivitetsland. 

Kliplev Lokalråd anfører i ansøgningen, at Kliplev er i en spændende udvikling. Aabenraa Kommunes Byråd fik i juni 2020 vedtaget en samlet 
områdefornyelsesplan for Kliplev, og nærværende aktivitetsområde-projekt er et naturligt supplement hertil.   

Kliplev Lokalråd er i gang med at ansøge forskellige andre fonde til projektet, der løber i projektperioden 1. marts – 31. december 2021. Projektet 
gennemføres af Kliplev Lokalråd og planlægges synliggjort gennem diverse sociale medier, hjemmesider og via en presseindsats.

Projektet understøtter verdensmål: 3 og 11 og lever op til følgende puljekriterier:

• Sundhed og Livskvalitet

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger søger om 166.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg.



En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 15.000 kr. til et forprojekt, der skal danne grundlag for opsætning af en kæmpetrold i 
genbrugstræ, et kunstværk, der bygges af kunstneren Thomas Dambo.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
11 

Er nytænkende og kunne være til inspiration for andre lokalsamfund

Bidrager kun i begrænset omfang til bæredygtig udvikling

Høj grad af synlighed og potentiale til at komme mange
mennesker til gode

Forprojektet vurderes realiserbart, hvor selve kunstværket kræver 
yderligere finansiering og dialog med Billedkunstrådet om opstilling 

Søger om 5.000 kr. i medfinansiering fagudvalg. Realiseringen forudsætter yderligere 
finansiering på minimum 200.000 kr. f.eks. i form af fondsbevillinger.  

Vurdering

Ambitionerne om projektet har relevante koblinger til bæredygtighed og i 
særdeleshed til landdistriktshandleplanen og ønsket om attraktive 
landsbyer og lokalsamfund.

Privatperson: Thomas Dambo Giant Troll Trold i Padborg 



Privatperson: Thomas Dambo Giant Troll Trold i Padborg 

Opsummering af ansøgningen

En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 15.000 kr. til et forprojekt, der skal danne grundlag for opsætning af en kæmpetrold i 
træ, et kunstværk der bygges af kunstneren Thomas Dambo. Privatpersonen ønsker at få Thomas Dambo til området for at finde en 
endelig placering og et koncept for vores trold, herunder udvikling af egentlige koncepttegninger. Placering og koncepttegninger skal 
være på plads inden der kan ansøges om tilladelse fra fredningsmyndigheder, byggetilladelser osv. Koncepttegninger skal bruges til den 
yderligere fundraising ift. finansiering af en trold. Prisen på en kæmpetrold starter på 200.000 kr. 

Privatpersonen vil søge sponsorer blandt vores lokale virksomheder og andre virksomheder i Aabenraa kommune samt forskellige fonde. 
Der tilknyttes en frivillig gruppe, der sørger for at tilse og sørger vedligeholdelsen af trolden. Projektet kan lægges ind som en 
arbejdsgruppe under Lokalforeningen Frøslev-Padborg. Projektet synliggøres via Lokalforeningen Frøslev-Padborg's hjemmeside, sociale 
medier, primært Facebook og vi vil arbejde på at gøre den lokale presse interesseret - også syd for grænsen. Privatpersonen påtager sig 
opgaven med at vedligeholde og tilse kæmpetrolden. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 11 og 15 lever op til følgende puljekriterier:

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Sundhed og livskvalitet

Ansøger søger om 5.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg.



Medborgerforeningen for Søgård og Omegn ansøger Bæredygtighedspuljen om 95.300 kr. til etablering af en landsbyhave i Søgård, der skal indrettes 
som uderum med hyggelig have atmosfære som centrum i byen.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen anbefales godkendt Samlet score
11

Er i nogen grad nytænkende

Bidrager til bæredygtig udvikling med fokus på dyreliv, genbrug og et rekreativt område for 
lokalsamfundet

Indtænker haven som et oplagt udflugtsmål for skoler og dagsinstitutioner, 
hvilket bidrager til at give projektet en større grad af synlighed

Realiserbart inden for en begrænset økonomisk ramme og kort horisont

Understøtter landdistriktshandleplanen og  ønsket om attraktive byer og 
lokalsamfund

Søger om 31.767 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Medborgerforening for Søgård og omegn: Haven i centrum i Søgård



Medborgerforening for Søgård og omegn: Haven i centrum i Søgård

Opsummering af ansøgningen

Medborgerforeningen for Søgård og Omegn ansøger Bæredygtighedspuljen om 95.300 kr. til etablering af en landsbyhave i Søgård. Medborgerforeningen 
ønsker at indrette et uderum med hyggelig have atmosfære som centrum i byen. Haven skal indbyde til ophold, leg, hvile, og læring for byens borgere og 
børn fra byens institutioner. Det er bl.a. Medborgerforeningens mål med projektet:

• At indrette et uderum med en hyggelig haveatmosfære som centrum i byen

• At skabe et udflugtsmål for daginstitution og skole med fokus på læring

• At skabe leverum for insekter og vilde blomster 

• At bidrage positivt til genbrugskulturen

Ansøgningen er vedlagt en uddybende projektbeskrivelse. Der er nedsat et udvalg under Medborgerforeningen for Søgård og Omegn til at varetage 
udvikling og indretning af haven på det udpegede grundstykke. Projektperioden angives i ansøgningen til at være fra den 1. marts til den 15. august 2021. 
Havens anlæggelse og pasning i fremtiden styres af lokale ildsjæle. Udgifter hertil søges dækket af Medborgerforeningen, fonde og kommunale puljer. 

Projektet understøtter verdensmål: 2, 3, 11, 12, 15, 16 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

• Læring og kompetencer

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet 

• Sundhed og Livskvalitet

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde

Ansøger søger 31.767 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



Business Aabenraa ansøger Bæredygtighedspuljen om 525.000 kr. til projektet ”Bæredygtige byer med et styrket handelsliv”, der bygger videre på initiativet 
”bæredygtige lokalsamfund”

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score 
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Projektet vurderes i mindre grad nyskabende, der er tale om anden 
fase af et projekt, der modtog støtte i første uddelingsrunde af puljen

Bidrager i nogen grad til bæredygtig udvikling

Potentiale til at være til gavn for mange og opnå nogen grad af 
synlighed 

Vurderes realiserbart ift projektgennemførelse, men de er 
ikke sandsynliggjort, at projektet skabe den ønskede værdi

Ambitionerne om projektet har relevante koblinger til bæredygtighed og 
ønsket om attraktive landsbyer og lokalsamfund.

Ansøger medfinansierer projektet med 175.000 kr. Projektet forudsætter dog en 
betydelig investering fra puljen. Ansøger modtog 150.000 kr. fra første runde af puljen

Vurdering

Business Aabenraa: Bæredygtige byer med et styrket handelsliv



Business Aabenraa: Bæredygtige byer med et styrket handelsliv

Opsummering af ansøgningen

Business Aabenraa ansøger Bæredygtighedspuljen om 525.000 kr. til projektet ”Bæredygtige byer med et styrket handelsliv”. Projektet bygger videre på initiativet ”bæredygtige 
lokalsamfund”, hvor bæredygtighedspuljen i sidste omgang bevilligede 150.000 kr. til formålet. Et konkret produkt heraf er et idékatalog med 24 ideer til, hvordan det bæredygtige 
handelsliv styrkes på tværs af Tinglev, Padborg, Rødekro og Aabenraa. Fra idékataloget er der udvalgt tre konkrete indsatsområder, som de fire byer i fællesskab ønsker at gå videre 
med:

• Styrket organisering og samarbejde. 

• Gennemførelse af et fælles event, hvor miljø og det grønne er løftestangen til øget trafik i byerne og mobilisering af borgerne. Eventet skal konceptudvikles og skydes i gang i 2021 
og afsluttes med et fælles event i 2022.

• Udvikling af en fælles digital handelsplan, der forankres i Business Aabenraa.

Business Aabenraa ansøger om midler til udvikling, gennemførelse og afvikling af punkt 2): et fælles event. Formålet er at øge trafikken og aktiviteterne i byerne, at mobilisere og 
aktivere borgerne og detailhandelen, at få borgerne til at bevæge sig og at sætte Aabenraa Kommune på landkortet. De ansøgte midler skal gå til konceptudvikling, projektledelse, 
gennemførelse, honorar til kunstnere og markedsføring. Business Aabenraa bemærker, at ansøgningen taler ind i kommunens bæredygtige udvikling med både en social, økonomisk 
og miljømæssig dimension. 

Business Aabenraa er projektejer i tæt samarbejde med handelsstandsforeningerne i de fire byer samt Aabenraa Erhvervsforening. Borgere, virksomheder og øvrige 
samarbejdspartnere involveres i projektet. Det er tanken, at der skal være fysiske aftryk i de fire byer undervejs i projektet. 

Dette event er det første event-samarbejde byerne imellem og er således en test af det fremtidige samarbejde. Tanken er, at det skal være med til at styrke samarbejdet yderligere og 
danne grundlag for i en række fremtidige events på tværs af byerne. 

Projektet understøtter verdensmål: 11 og lever op til følgende puljekriterier:

Læring og kompetencer

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet.

Ansøger medfinansierer projektet med 175.000 kr.



En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 200.000 kr. til etablering af byskov i Løjt Kirkeby til almen benyttelse med sø i naturligt terræn for at 
højne biodiversiteten med beplantning af solitær træer.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
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Er i lille grad nytænkende

Projektet bidrager i nogen grad til bæredygtig udvikling 
med fokus på biodiversitet

Vil i nogen grad være synligt for borgere i lokalsamfundet. Det er dog ikke 
sandsynliggjort, at det kan komme mange til gode

Aabenraa Kommune kan ikke yde støtte til projektet, da kommunen ikke kan 
yde støtte til en borger med det formål, at borgeren økonomisk bliver i 
stand til at opkøbe et naboareal, som borgeren forpligter sig til at afholde 
udgifter til vedligeholdelsen af.

Ambitionerne om projektet har relevante koblinger til bæredygtighed og i 
særdeleshed til landdistriktshandleplanen og ønsket om attraktive landsbyer og 
lokalsamfund.

Ansøger  medfinansierer projektet og har sikret tilsagn om fondsstøtte til beplantning

Vurdering

Privatperson: Etablering af bæredygtig byskov med sø og solitærplanter til almen benyttelse



Privatperson: Etablering af bæredygtig byskov med sø og solitærplanter til almen benyttelse

Opsummering af ansøgningen

En privatperson ansøger Bæredygtighedspuljen om 200.000 kr. til etablering af en bæredygtig byskov tilhørende sø og solitærplanter til almen benyttelse. 
Etablering af byskoven og den tilhørende sø i naturligt terræn har til formål at højne biodiversiteten. Projektet anlægges tæt på Løjt Bymidte og skal være til 
almen benyttelse for borgere og turister. Projektet involverer, at ansøger søger støtte til at erhverve en nabogrund som en del af projektforslaget. Der 
vedlægges en projektbeskrivelse. 

Projektet gennemføres af privatpersonen i samarbejde med en konsulent. Projektperioden løber fra den 1. december 2020 til den 31. januar 2021. Ansøger 
fremhæver, at projektet involverer ikke et højt driftsniveau, men blot skal ”leve sit eget liv”. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 11, 13 og 15 og lever op til følgende puljekriterier:

• Klimasikring

• Sundhed og Livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Ansøger medfinansierer projektet med 50.000 kr.  



Genner Bugt Netværk ansøger Bæredygtighedspuljen om 255.000 kr. til projektet ”bæredygtige vandrestier ved Genner Bugt”, som skal aflaste den 
populære vandresti på Kalvø og guide gæsterne ud på de andre meget smukke vandreruter.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
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Er i lille grad nytænkende i en bæredygtig kontekst

Bidrager kun i begrænset omfang til bæredygtig udvikling

Vil kunne opnå en høj grad af synlighed

De fleste delprojekter har karakter af at være forprojekter og 
realisérbarheden er vanskelig at vurdere

Søger om 85.000 kr. i medfinansiering fra fagudvalg. Det må formodes, at der forudsættes 
yderligere finansiering for at etablere de bæredygtige vandrestier

Vurdering

Ambitionerne for projektet har koblinger til bæredygtighed, men i særdeleshed til 
landdistriktshandleplanen og ønsket om attraktive landsbyer og lokalsamfund

Genner Bugt Netværk: Bæredygtige vandrestier ved Genner Bugt



Genner Bugt Netværk: Bæredygtige vandrestier ved Genner Bugt

Opsummering af ansøgningen

Genner Bugt Netværk ansøger Bæredygtighedspuljen om 255.000 kr. til projektet ”bæredygtige vandrestier ved Genner Bugt”. Genner Bugt Netværk ønsker at aflaste 
den populære vandresti på Kalvø og guide gæsterne ud på de andre meget smukke vandreruter, som findes: Syd for Genner Bugt, hvor Stigruppen Løjt Land har ruter 
og Kalvø Ruten går, vest for Genner Bugt, hvor Genner Lokalråd har arbejdet på ruter, nord for Genner Bugt, hvor ” Spis Sønderballe” har afmærkede ruter, sydøst for 
Genner Bugt mod Sandskær Camping

Projektet omfatter følgende delprojekter, der udfoldes i den vedlagte projektbeskrivelse: 

• Forundersøgelse til kørevenlige/handicapvenlige stier (Kalvø stien), mulig stiføring langs stranden ved Genner Bugt, mulig stiføring til Knivsbjerg fra Genner Strand.

• Forundersøgelse af retablering af forbindelse fra Kalvø til Dybvighoved på Løjt Land. Der er ide om, at en trækfærge kunne etableres på stedet.

• Etablering af nyt kort, som dækker området Løjt incl. Sandskær, Genner incl. Knivsbjerg og Sønderballes stiområde.

• Eksisterende sti fra Rundemølle til Sandskær Camping, samt eksisterende Kalvø Sti fra Genner Hoel til Kalvø gennemgås for sikring af fysisk afmærkning, og for at 
afdække behov for vedligehold/genopretning

• Fysiske pausepladser

Projektet gennemføres af bestyrelse og arbejdsgrupper i Genner Bugt Netværk i projektperioden 4. januar – 30. november 2021. Projektet synliggøres på fysiske og 
netbårne kort, ligesom det synliggøres i lokale medier. Ift. vedligehold fremgår det af ansøgningen, at opgaven bør deles mellem kommuner, Naturstyrelse og frivillige, 
og der er behov for at få etableret aftaler herom. Ift. projektets forankring arbejdes der på et samarbejde med Hærvejsstien og Gendarmstien. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 14 og 17 og lever op til følgende puljekriterier:

• Sundhed og Livskvalitet

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde.

Ansøger søger om 85.000 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 



Høje Kolstrup Bydelsråd har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 150.000 kr. til indkøb af fem hjertestartere, der skal placeres strategiske steder på Høje 
Kolstrup.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt
Samlet score
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Projetket er i lille grad nytænkende

Bidrager i lille grad til bæredygtig udvikling

Det vurdere at kunne komme en del mennesker til gode og vil være 
synligt for borgerne på Høje Kolstrup 

Projektet vurderes umiddelbart let realiserbart

Projektet taler ikke umiddelbart ind i elementer af 
relevante planer

Ønsker medfinansiering fra fagudvalg, dog således at ansøger muligvis kan stille med 
10.000 kr. fra materialepuljen i medfinansiering. Der henvises til at Trygfonden stiller 
hjertestartere til rådighed

Vurdering

Høje Kolstrup Bydelsråd: Indkøb og montering af hjertestartere samt uddannelsestilbud til 
Høje Kolstrups borgere



Høje Kolstrup Bydelsråd: Indkøb og montering af hjertestartere samt uddannelsestilbud til 
Høje Kolstrups borgere

Opsummering af ansøgningen

Høje Kolstrup Bydelsråd har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 150.000 kr. til indkøb af fem hjertestartere, der skal placeres strategiske steder på Høje 
Kolstrup. En bevilling fra Bæredygtighedspuljen skal endvidere finansiere "kvalitetsuddannelse" til områdets beboere i førstehjælp / hjerte lunge redning, 
hjerteløbere. Høje Kolstrup Bydelsråd står selv for indkøb og opsætning af hjertestartere. Projektets fremtidige drift planlægges sikret gennem bidrag fra 
områdets beboere til drift af hjertestartere. Projektet tænkes synliggjort gennem: 

• En udsendt pressemeddelelse

• Omtale på områdets portal "hwww.hoejekolstrup.dk"

• Omtale på Bydelsrådets Facebook side "www.facebook.com/hkbydel"

• Husstandsomdelt flyer med info om projektet.

Høje Kolstrup Bydelsråd anfører i ansøgningen, at projektet – udover at understøtte nedenstående verdensmål og puljekriterier – vil understøtte er en rigtig 
god historie der vil understøtte områdets vision. 

Projektet understøtter verdensmål: 3, 4, 10 og 11 lever op til følgende puljekriterier:

• Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

• Sundhed og livskvalitet

Ansøger ønsker medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg, dog således at ansøger muligvis kan stille med 10.000 kr. fra materialepuljen i 
medfinansiering.



Sønderjyllands Golfklub ansøger Bæredygtighedspuljen om 97.092 kr. til etablering af træer og buske for at sikre biodiversitet.

Indstilling: Plan, Teknik & Miljø indstiller, at ansøgningen ikke anbefales godkendt Samlet score
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Er i lille grad nytænkende. Ikke sandsynligt, at projektet vil tjene som inspiration 
for andre

Bidrager i begrænset omfang til bæredygtig udvikling 

Det er ikke sandsynliggjort, at projektet kan komme mange til gode. Vil kun i lille 
grad være synligt

Realiserbart inden for en begrænset økonomisk ramme og kort horisont

Er ikke i modstrid med eksisterende planer

Søger om 32.364 kr. i medfinansiering fra fagudvalg

Vurdering

Sønderjyllands Golfklub: Etablering af træer og buske



Sønderjyllands Golfklub: Etablering af træer og buske

Opsummering af ansøgningen

Sønderjyllands Golfklub ansøger Bæredygtighedspuljen om 97.092 kr. til etablering af træer og buske for at sikre biodiversitet. Sønderjyllands Golfklub har 
fældet en del nåletræer der var ved at have nået den maksimale levetid. Golfklubben ønsker at sikre en større biodiversitet og vil derfor genplante 
arealerne med buske og træer, der understøtter dette mål. De fældede nåletræer erstattes af løvfældende træer og buske. Ved valg af beplantning lægges 
der også vægt på at det er beplantning der giver bedre muligheder for et varieret dyreliv.

Projektet gennemføres af Sønderjyllands Golfklub i projektperioden 30. november 2020 – 1. marts 2021. Projektet synliggøres over for klubbens 
medlemmer og gæster, ligesom projektet omtales i nyhedsbreve og på klubbens hjemmeside. Golfklubben påtager sig ansvaret for vedligehold 

Projektet understøtter verdensmål: 15 og lever op til følgende puljekriterie:

• Naturkvalitet, miljø og biodiversitet

Ansøger søger om 32.364 kr. i medfinansiering fra et af kommunens fagudvalg. 


