
GUIDE 
ET PAR SPØRGSMÅL  

OM VERDENSMÅL

Dette er en guide til hvilke af FNs verdensmål DIT projekt bidrager til. 
Guiden stiller en række spørgsmål og hvis du kan svare ’ja’ til dem bidrager projektet  

til de verdensmål, der står ude til højre. Der står nummer verdensmål og konkret delmål. 
Du kan selv læse mere på www.verdensmaalene.dk

•  SKRIV NAVNET PÅ DIT PROJEKT OG DINE INITIALER

•  SÆT KRYDS VED DE SPØRGSMÅL, HVOR DU KAN SIGE ’JA’

•  MARKER DE VERDENSMÅL, DU BIDRAGER TIL 



GENERELT OM PROJEKTET
	 Udføres projektet i partnerskab ? #17.16

 Er formidling og/eller varsling en del af projektet ? #13.3

 Formidler projektet til elever og studerende ? #4.7   #12.8   #13.3

 Indeholder projektet borgerinddragelse ? #6.b   #11.3    #16.7

 Indeholder projektet et rekreativt element ? #11.7

 Vil projektet tiltrække turister ? #8.9

 Bidrager projektet til større kundetilfredshed og gennemsigtighed ? #16.6

PROJEKTET EFFEKT
 Sparer projektet penge uden at det går ud over miljøet ? #8.4

 Bidrager projektet til brug af vedvarende energi ? #7.3

 Bidrager projektet til energieffektivitet ? #7.3

 Gør projektet at vi udleder mindre CO2 ? #9.4

PROJEKTETS TEMA, KLIMATILPASNING
 Reducerer projektet omkostninger og afsavn ved ekstremregn ? #1.5   #11.5   #13.1   #15.3

 Afhjælper projektet ifht. landbrugsjord ? #2.4

 Reducerer projektet sandsynligheden for sygdom ? #3.3

 Anvender projektet en integreret tilgang til vandhåndtering ? #6.5

DRIKKEVAND
 Øger projektet adgangen til drikkevand ? #2.3   #5.4   #6.1   #10.1

 Giver projektet rent vand ? #3.1/2/3   #6.1

 Øger projektet ejerskabet til vand ? #5a

 Reducerer projektet vandtab ? #6.4

 Anvender projektet en integreret tilgang til vandhåndtering ? #6.5

 Bidrager projektet til mere bæredygtig og effektiv anvendelse af vand ? #12.2

SPILDEVAND
 Giver projektet flere adgang til sanitet ? #2.3   # 5.4   #6.1   #10.1

 Reducerer projektet mængden af urenset spildevand i naturen ? #6.3

 Øger projektet genanvendelsen af ressourcer ? #12.2/5

 Anvender projektet en integreret tilgang til vand håndtering ? #6.5

NATUR
 Reducerer projektet kemi/affald/næringsstoffer i vandmiljøet ? #3.9   #6.3   #12.4/5   #14.1

 Beskytter eller genoprettet projektet naturområder ? #6.6   # 11.4

 Styrker projektet biodiversitet/artsrigdom ? #15.5

 Indeholder projektet skovrejsning og/eller mere bæredygtig skovdrift ? #15.1/2

PROJEKTET NAVN:                                                   
                                     

DINE INITIALER: 


