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Pristagarna av Mittnordenkommitténs miljö- och energipris,
Nordens Gröna Bälte 2009
De mittnordiska miljö- och energipriserna delas i år ut för andra gången. Pristagare är
årskurs 9 vid Fjällsjöskolan i Backe, Strömsunds kommun i Jämtlands län och Grønn
Barneby i Trondheim kommun i Sør-Trøndlag fylke . Mittnordenkommittén har under 2009
valt att prioritera barn och unga vid tilldelningen av priserna. Priserna är på vardera 30 000
svenska kronor.
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av
samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi och miljöfrågor.
All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på
ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.
Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och
skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt
hållbar region. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och
därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.
Prisen utdelas officiellt på kommitténs höstmöte den tredje november i Jakobstad , prissumman
30 000 SEK delas ut i form av en check. Nedanstående pristagare har valts ut i konkurrens med
många andra nominerade.
Nordens gröna bälte, energipris 2009 tilldelas årskurs 9 vid Fjällsjöskolan i Backe, Strömsunds
kommun i Jämtlands län. Klassen får priset för sitt viktiga arbete med och engagemang för
förnyelsebar energi. Eleverna arbetar under 2009 i ett projekt där särskild fokus är på vindkraft.
Kunskapsutveckling inom området sker dels genom studieresor till de stora vindkraftsparker som är
under uppbyggnad i området dels genom att bygga en modell av ett vindkraftverk som praktiskt kan
visa hur miljövänlig energi alstras, lagras och driver elektriska apparater på skolan. Projektet ska ge
kunskap och skapa intresse för fortsatta studier inom det aktuella ämnesområdet för att möta ett
stigande behov av kompetens. En önskan är också att ungdomarna ska finna intressanta
arbetstillfällen och på grund av detta stanna i området. Landsbygden behöver engagerade, driftiga
ungdomar för att få en hållbar utveckling istället för att avvecklas.
Nordens gröna bälte, miljöpris 2009 tilldelas Grønn Barneby i Trondheim kommun i Sør-Trøndlag
fylke för kommunens arbete med att på ett tidigt stadium involvera barn och unga i att ta vara på
miljön. Erfarenheter från Trondheim har visat att det ger resultat att involvera små barn i
miljöarbetet. Grønn Barneby i Trondheim kommun jobbar vidare med att utveckla goda handlingar
och attityder bland barn och unga genom arbete med Grön flagg som är ett verktyg för att arbeta
med miljö och hållbar utveckling anpassat för förskola och skola. Arbetet omfattar flertalet teman,
däribland energi, klimatsmart mat, återvinning och ekologisk odling. Kommunen har ca 90 förskolor
och 40 skolor med i nätverket varav 100 tilldelats Grön flagg. Grønn Barneby är också aktivt i det
internationella nätverket för Grön flagg och har under oktober värdskapet för en stor
nätverkskonferens där 48 länder deltar.
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Mittnorden och Mittnordenkommittén:
Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna
från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.
Mittnordenkommittén har funnits sedan 1978 och har i 30 år byggt på ett samarbetsnätverk mellan
de centrala delarna av Norge, Sverige och Finland. Medlemmar är fylkeskommunerna i NordTrøndelag och Sør-Trøndelag, landstingen och kommunförbunden i Jämtland och Västernorrland
samt landskapsförbunden i Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten samt Svenska
Österbottens förbund för kultur och utbildning. Satakunta förbund i Finland är partner till
samarbetet. Mittnordenkommitténs prioriterade områden för gränsöverskridande samarbete är:
Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden
baserat på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse. Inom
samarbetet prioriteras gränsöverskridande samarbete för att stärka innovativa och företagsamma
miljöer, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja kultur och upplevelsenäringar och
nordisk gemenskap samt utveckla miljöteknik och förnyelsebar energi.

För ytterligare information om Mittnorden-samarbetet:
http://www.mittnorden.net

