
- HVEM SKAL HAVE PRISEN?
Odense Bæredygtighedsråd sætter pris på bæredygtighed

Odense Bæredygtighedsråd uddeler hvert år Odense Bære-
dygtighedspris til et bæredygtigt initiativ i Odense. Du kan 
indstille et initiativ til prisen frem til den 18. december 2017. 

Initiativer der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bære-
dygtige – på én gang!
Prisen gives til initiativer, der integrerer de tre aspekter af bære-
dygtighed: Sociale forhold, økonomi og miljø. Det kan være initia-
tiver, hvor sundhed, ligestilling, frivilligt arbejde eller andre sociale 
emner er på dagsordenen. Hvor den økonomiske profil er sund 
og langsigtet. Hvor der tænkes miljø, så fx CO2-udledning eller 
forbrug af ressourcer bliver nedbragt. I det optimale projekt er der 
tænkt på tværs af alle tre aspekter af bæredygtighed.

Hvem skal vinde?
Du kan pege på et initiativ, som du synes fortjener at vinde Odense 
Bæredygtighedspris 2017. Vi modtager indstillinger af virksomheder, 
organisationer, personer eller initiativer, som har gjort en særlig 
indsats for at fremme bæredygtighed. Man må gerne indstille sig 
selv. For at komme i betragtning til prisen skal det initiativ du indstil-
ler allerede være i gang, eller sættes i gang senest ved udgangen 
af 2017.  

Sådan indstiller du
Du indstiller initiativer til Bæredygtighedsprisen ved at udfylde 
skemaet, der ligger på www.odense.dk/Baeredygtighedspris. 
Skemaet sendes til tjc@odense.dk senest den 18. december 2017.

… og vinderen er
Hvem der vinder Odense Bæredygtighedspris afsløres medio marts 
2018 ved et festligt arrangement på Odense Rådhus. Vinderen af 
prisen får et diplom, en gave og hele den bæredygtige ære...

Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen
Odense Bæredygtighedsråd

ODENSE
BÆREDYGTIGHEDSRÅD

•  Gør dit initiativ mere bæredygtigt 
med Bæredygtighedspuslespillet

•  Kom til infomøde om  
Bæredygtighedsprisen

Læs mere på side 2...



2016 Odense ZOO fik prisen som en anerkendelse af havens 
CSR-indsats med fokus på miljø, økonomi og sociale forhold. Under den 
sociale indsats for havens arbejde med fx med jobskabelse, integration 
og frivillighed. Derudover for årlige investeringer i driftsoptimeringer til 
gavn for miljø og økonomi. Endelig for et fokus på fx affaldssortering, 
biodiversitet og samarbejde med en lang række lokale aktører.

Direktør Jens Odgaard Olsson, Odense ZOO:
- At vinde Bæredygtighedsprisen sidste år var stor anerkendelse af den 
indsats, som alle lige fra teknisk personale, over dyrepassere til de unge 
i vores spisesteder leverer hver dag. Det bekræftede os i, at den bære-
dygtige tanke giver mening for os. For kun ved at tænke økonomiske, 
miljømæssige og sociale hensyn ind i driften af Odense ZOO, skaber vi 
de bedste løsninger i vores have nu og i fremtiden.

2015 Fyns Almennyttige Boligforening fik prisen i 2015 for deres 
arbejde med renoveringen af Korsløkken, hvor de på en unik måde kombi-
nerede bl.a. miljøtiltag, sociale indsatser, beboerinvolvering, jobskabelse 
og arbejdsmiljø til én samlet bæredygtig løsning.

2014 BioTrans Nordic fik prisen i 2014 som en anerkendelse af virk-
somhedens arbejde med bæredygtig udnyttelse af madaffald fra køkkener 
hvor arbejdsmiljø, hygiejne, ressourceudnyttelse, grøn energi, sparet CO2 
og god økonomi er i højsædet.

2013 Økologi Haven ApS fik prisen i 2013 som en anerkendelse af 
virksomhedens CSR-arbejde med fokus på vækst inden for økologisk pro-
duktion, målrettet arbejde med miljøteknologiske løsninger samt fremme 
af en mangfoldig arbejdsplads.

2012 Odense Fødevarefællesskab fik prisen som en anerkendelse 
af foreningens frivillige arbejde med at gøre lokalproducerede, sæson-
betonede økologiske fødevarer tilgængelige for medlemmerne og dens 
bidrag til det sociale og kulturelle byliv i Odense.

2011 Scandic Odense fik prisen som belønning for, at virksomheden 
gennem en årrække har integreret CSR og bæredygtighed i hotellets  
forretningsplan.

Odense Bæredygtighedsråd er etableret af Odense Kommune og sammensat af 35 aktører med kompetencer indenfor miljømæssig, 
social og økonomisk bæredygtighed. Rådet arbejder for at fremme bæredygtige initiativer i Odense. 

Læs mere:
www.odense.dk/Baeredygtighedspris 
www.facebook.com/Baeredygtighedsraad

Yderligere information
Torben Jarlstrøm Clausen 
Odense Kommune
Bæredygtighedssekretariatet  
tjc@odense.dk / tlf. 24 59 76 56

Gør dit initiativ mere bæredygtigt 
med Bæredygtighedspuslespillet
Få hjælp til arbejdet med 
bæredygtighed og se dit initiativ i et 
helhedsperspektiv med Bæredygtig-
hedspuslespillet. Bestil puslespillet 
gratis på: 
www.odense.dk/Baeredygtighedspuslespil 

Infomøde om Bæredygtighedsprisen
Få svar på dine spørgsmål til Bære-
dygtighedsprisen på vores infomøde 
d. 15.11.2017, kl. 16.00 – ca. 16.30 på 
Odense Rådhus. 

Du behøver ikke at deltage i infomødet 
for at indstille til prisen - det er blot et 
tilbud. 

OBS: Obligatorisk tilmelding til info- 
mødet til Torben Jarlstrøm Clausen  
på tjc@odense.dk.


