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Lighed og lokal økonomi 

Status nu:  

a) Espergærde Gymnasium og HF benytter Danske Bank.  

b) Det er uvist hvilket omgang Espergærde Gymnasium og HF indkøber efter 

fairtrade-mærkning.  

Handling: 

a) For at fremme ansvarlig finansiering/investering vil vi undersøge muligheden 

og pris for at skifte til et pengeinstitut med et bedre etisk kodeks og en 

bæredygtig investeringspolitik. Eventuel en (lokal) andelskasse. 

b) Espergærde Gymnasium og HF ønsker at fremme indkøb af fairtrade 

produkter, hvor det er muligt. 

Land og natur 
 

Status nu:  

a) Espergærde Gymnasium og HF har udearealer med naturværdi, men ikke 

en egentlig forvaltningsplan. Der benyttes sprøjtegift (roundup) i moderat 

omgang på dele af flisearealet.  

Handling: 

a) Espergærde Gymnasium og HF har tilmeldt sig som sommerfuglepartner 

(Danmark Naturfredningsforening og forening for Praktisk Økologi). Det 

indebærer at vi holder op med at anvende sprøjtegift, at vi lader 20% af 

udearealet være vild, sommerfuglevenlig natur. Vi agter desuden at bygge 

kvashegn, insektskjul og bygge/ophænge redekasser (fugle og flagermus). 

Bæredygtigt vand 
 

Status nu:  

a) Espergærde Gymnasium og HF har lavet flere vandbesparende tiltag og 

anvender bl.a. regnvand i toiletter. Der benyttes sprøjtegift (roundup) i 

moderat omgang på dele af flisearealet.   
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Handling: 

a) Espergærde Gymnasium og HF stopper med at anvende sprøjtegifte. 

 

Lokale og bæredygtige fødevarer 
 

Status nu:  

a) Espergærde Gymnasium og HF ønsker i sin indkøbspolitik at fremme 

økologiske, bæredygtige og lokalt producerede varer. I øjeblikket er 

personalets frugtordning økologisk. 

b) Kødforbruget er sandsynligvis stort på Espergærde Gymnasium og HF – 

både i kantinen og til personalearrangementer.  

 

Handling: 

a) Vi ønsker på sigt at fremme økologi og bæredygtighed i kantinen og når der 

indkøbes mad til personalearrangementer. Dvs. økologiske, lokalt 

producerede og msc-mærkede fødevarer.  

b) Espergærde Gymnasium og HF ønsker på sigt at reducere kødforbruget fx 

ved at efteruddanne køkkenpersonalet, stille krav om kødfrie dage og stille 

krav om plantebaserede alternativer. 

Rejse og transport 
 

Status nu:  

a) Studieture på Espergærde Gymnasium og HF er forbundet med et meget 

betydeligt CO2-udslip. 

b) Mange elever kører i bil til skole. 

 

Handling: 

a) Espergærde Gymnasium og HF ønsker at reducerer CO2-udslippet i 

forbindelse studieture ved at henstille til mindre eksotiske rejsemål og ved at 

lade eleverne betale CO2-kompensation for udledning i forbindelse med 

studierejser. Pengene vil blive brugt at skovrejsning i troperne. 
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b) Espergærde Gymnasium og HF ønsker at gøre forholdene for cyklister og 

gående bedre. 

Materialer og produkter 
 

Status nu:  

a) Der anvendes betydelige mængder engangsservice af plastik i kantinen.  

b) Der er ingen klar politik om indkøb af bæredygtige/miljømærkede produkter 

til virksomhedens drift (papir, rengøringsmaterialer, etc.) 

Handling: 

a) Espergærde Gymnasium og HF ønsker at nedbringe (gerne helt afskaffe) 

engangsservice på skolen.  

b) Vi vil undersøge hvilke produkter vi kan erstatte med mere bæredygtige og 

hvilken mærkning vi vil gå efter (FSC100%, blomsten…) 

Nul affald 
 

Status nu:  

a) Affald sorteres i et vist omfang. 

Handling: 

a) Espergærde Gymnasium og HF vil undersøge muligheden for øget 

affaldssortering.  


