
 

Senast uppdaterad: 23/11/16       Europeiska kommissionen EASME (http://ec.europa.eu/life/) 
 –  SIda 1  – 

 

 
 

 LIFE programme - Country Factsheet 

 

 SVERIGE 
 

 

 

 

Översikt  

 
Sedan Europeiska kommissionens lansering av LIFE-programmet 

år 1992 har totalt 144 projekt finansierats i Sverige. Av dessa är 

89 inriktade på miljöinnovation, 51 på naturskydd och ett på 

information och kommunikation. Två projekt har fått bidrag 

avsedda för icke-statliga organisationer. I det nya LIFE-

programmet (se nedan) har ett projekt för begränsning av 

klimatförändringar också samfinansierats av EU. Dessa projekt 

motsvarar en total investering på 455 miljoner euro, varav 196 

miljoner kom från Europeiska Unionen. 

 

Sedan 2014 har de traditionella LIFE-projekten åtföljts av ett nytt 

delprogram för klimatpolitik (Climate Action – fokusprojekt Begränsning 

av klimatförändringar, Klimatanpassning samt Miljöstyrning- och 

information). LIFE-programmet har också utvidgats så att det nu 

omfattar flera nya typer av projekt – integrerade projekt, teknisk 

assistans, kapacitetshöjande och förberedande projekt, samt 

driftbidrag – och dessutom två nya finansiella verktyg, 

Finansieringsmekanismen för naturkapital (NFCC) och Privat 

finansiering för energieffektivitet (PF4EE). Besök LIFE:s hemsida för 

mer information (ec.europa.eu/life). 

 

Varje år presenteras ett antal projektförslag som täcker LIFE-

programmets prioriterade områden. 

 

 

  

   

 Detta dokument ger en 

överblick över LIFE-

programmet i Sverige. 

 

Det visar på 

framgångshistorier och 

pågående initiativ och visar 

hur man finner mer 

information om projekten. Det 

innehåller även en bilaga med 

en lista över pågående och 

nyligen avslutade projekt. 
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LIFE Miljö och resurseffektivitet 
 

Detta prioriteringsområde inom LIFE syftar till att utveckla, testa och visa på bästa praxis, lösningar och integrerade 
arbetssätt för att Fram till idag har LIFE Miljö och LIFE+ Miljöpolitik och miljöstyrning medfinansierat 89 projekt i Sverige. 
vilket motsvarar en investering på totalt 247 miljoner euro, varav 91 miljoner kom från Europeiska Unionen. 

 Ungefär en fjärdedel av de avslutade projekten var inriktade på ren teknik. Övriga prioriterade områdena som skulle 
behandlas var riskavfall, vattenhantering i avrinningsområden, reningsverk, förvaltning av skog och andra känsliga områden 
samt förbättring av vattenkvalitet. De vanligaste typerna av stödmottagare var multinationella och stora företag, lokala 
och regionala myndigheter, offentliga företag, utvecklingsbyråer, icke-statliga organisationer samt små och medelstora 
företag . Projekten hade en genomsnittlig löptid på mellan 36 och 48 månader. 

 21 projekt pågår nu i Sverige inom ramen för delområdet LIFE+ Miljöpolitik och miljöstyrning. Projekten inriktas på: 
minskning av växthusgasutsläpp: ren teknik, klimatanpassning, urban design, avfallshantering (särskilt farligt avfall och 
industriavfall), spillvattenhantering, energiförsörjning och förnybar energi (biomassa, och sol), förpackning av livsmedel, 
energieffektiva transporter, skydd av vattenresurser minskning av plastavfall, utvärdering av livslängdscykel samt 
bullerminskning. De vanligaste stödmottagarna är lokala myndigheter och små och medelstora företag, men också 
forskningsinstitut, stora och internationella företag, ett universitet, en professionell organisation och en 
utvecklingsmyndighet finns med. Projekten har en planerad löptid på mellan 33 och 60 månader.  

 Det projekt som presenteras i rutan bredvid är ett exempel på ett lyckat svenskt projekt inom ramen för LIFE-Miljö. Det var 
ett av de 20 bästa LIFE-Miljö-projekten under 2015. 

DYEMOND SOLAR – Innovativ teknik för kostnadseffektiv produktion av 
energieffektiva Grätzelsolceller/DSC (DYEMOND SOLAR) 
LIFE09 ENV/SE/000355 
 
 
Projektet DYEMOND SOLAR visade på produktionspotentialen och skalbarheten för screentryck som 
produktionsmetod för tillverkning av Grätzelsolceller (DSC). Denna solcellsteknik i kombination med den valda 
produktionsmetoden hållbar och miljövänlig, utan några giftemissioner. Kostnaderna för att producera DSC med 
projektets teknik beräknades att inte bli högre än €80/m2 (det förväntade kostnadsmålet). 

Den ursprungliga ultraljudstekniken, som projektbidragsmottagaren NLAB Solar hade utvecklat för att spraya beläggningsskikt på DCS:er, 
bedömdes som olämplig på pilotstadiet och ersattes av en screentrycksmetod. Ändringen av substrat- och elektrolytsubstans visade sig i hög 
grad öka solcellernas effektivitet. Kostnaden för det nya substrat- och elektrolytmaterialet som användes efter förbättringen är väsentligt 
lägre än priset var för dem som man ursprungligen planerade för. Projektteamet lyckades identifiera och använda de nyaste 
komponentinnovationerna inom solcellsutveckling, t.ex. visa och välja de mest effektiva substraten och tryckfärgerna. Solcellerna tillverkades 
med framgång under projektet, och man kunde hålla produktionsmålet på   50m2 per dag. 

Projektet tog fram övervakningsprotokoll, t.ex. mätning av fuktighet, temperatur, maskinprestanda och solcellernas effektdensitet. 
Accelererade livslängstester visade en elektrolytförlust på mindre än 10 %. Generellt sett så visade projektet att man har en hållbar produkt 
med en produktionsavkastning på över 90 %. En rapport från demonstrationsprocessen användes för att ytterligare förbättra pilotens 
möjligheter. Projektresultat, inklusive en rapport om de tekniska specifikationerna och prestanda på pilotanläggningen, utlovar att tekniken 
enkelt kan skalas upp och tillämpas i andra EU-medlemsstater och regioner. Både innovations- och demonstrationsvärdet på projektet är 
därför högt. Projektteamet kunde introducera en ny DSC-teknik och testa dess användbarhet, samt utvärdera både de ekonomiska och 
miljömässiga fördelarna som kan uppnås. 

Framgångskriterier togs fram för den nya NLAB Solar-tekniken, vilka beaktade design och prestanda. DSC-solcellspanelerna är av lättviktstyp, 
anpassningsbara och kan monteras så att de bildar stora homogena ytor. Designen är unik, då solcellernas konstruktion har en helt ny 
patenterad arkitektur. Detta gör att man kan eliminera den aktuella uppsamlare som finns i andra tekniker. Dessutom gör screentryck som 
produktionsmetod att tillverkningen av solceller kan göras i en mängd färger och former, med loggor och på alla typer av material. Användning 
av screentryck, som är en etablerad, billig och enkel produktionsteknik, gör det möjlighet att inbegripa lågenergi i produktionsprocessen – med 
en energiåterbetalningstid på mindre än ett år. Man använder inga sällsynta eller giftiga råmaterial, och det uppstår inga giftiga emissioner 
vid tillverkningen, vilket verkligen gör produktionen av dessa solceller miljövänlig. 

När det gäller prestanda är fördelarna med DSC-solceller att de inkluderar en hög energidensitet inomhus, har stabil effekt i alla 
ljusförhållanden, de är mindre känsliga för vinkeln på infallande ljus än jämförbara tekniker, och har högre effekt än konkurrerande tekniker 
vid högre arbetstemperaturer. Dessa egenskaper gör DSC idealt för en mängd livssituationer, inklusive tillämpningar där jämn output är att 
föredra. 

Miljövinsterna kommer av att solcellerna producerar energi utan att bidra till koldioxidutsläpp, och alltså minskar klimatpåverkan när tekniken 
ersätter fossilt bränsle. En stor del av materialet (mer än 50 %) som används i solceller är återvinningsbart när cellerna har uppnått maximal 
livslängd, vilket beräknas vara ungefär åtta år, beroende på den tekniska tillämpningen. 

 

För mer information: 
http://www.dyemondsolar.com/ 

http://www.dyemondsolar.com/
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LIFE Natur och biologisk mångfald 
 

 

 Detta prioriteringsområde inom LIFE är avsett för utveckling, test och presentation av bästa praxis, lösningar och integrerade vägar 
till att bidra till utveckling och implementering av policyer och lagstiftning inom natur och biologisk mångfald. 

Fram till idag har byggstenen LIFE Natur och biologisk mångfald samfinansierat 51 projekt i Sverige. Dessa projekt motsvarar en 
total investering på 199 miljoner euro, varav 101 miljoner kommer från Europeiska unionen. 

De flesta av de avslutade projekten avsåg skydd och restaurering av livsmiljöer (västliga taigaskogar, myrar, lövskogar, floder, 
skärgårdar och kustområden etc.) och arter (fjällräven, flodpärlmusslan, läderbaggen). Ett av projekten (beskrivs nedan) syftade till 
att kontrollera invasionen av mårdhund. Ett annat handlade om statisk akustisk övervakning av hamndelfinen i Östersjön. Mer än 
80% av projekt en bedrevs av lokala, regionala eller nationella myndigheter och hade en genomsnittlig löptid på 55 månader. 

16 projekt pågår nu i Sverige inom ramen för delområdet LIFE+ Natur och biologisk mångfald. De flesta av dessa projekt är 
inriktade på bevarande och restaurering av livsmiljöer (skärgårdar och kustområden, våtmarker, gräsmarker, bifloder (t.ex. Vindel), 
fennoskandiska vattendrag, betesmarker och ängar, forntida jordbrukslandskap och urskogar i södra Sverige). Ett projekt syftar till 
att förbättra bevarandestatusen för den tjockskaliga målarmusslan., medan ett annat projekt försöker kontrollera den invasiva 
mårdhunden. Andra projekt handlar om statisk akustisk övervakning av Östersjöns tumlare; återställa, underhålla och förbättra den 
biologiska mångfalden i 23 Natura 2000-områden i sandjordar i södra Sverige; utveckla ett kostnadseffektivt övervakningssystem 
som är anpassat till förhållanden i norra Europa, vilket kan användas för att implementera EU:s habitatsdirektiv; rädda skogbevuxna 
Natura 2000-habitat från invaderande främmande svamparter på ön Gotland; utveckla lämpliga metoder för kontrollerad brand i 
skogsområden av typen boreal västlig taiga; och utveckla en modell för adaptiv skötsel av våtmarker för vattenekosystem med 
högt bevarandevärde, med hänsyn till klimatförändringar: återskapa komplexa habitat för semiakvatisk fauna; sammankoppla det 
fragmenterade fennoskandiska skogsängslandskapet, och därmed minska utrotningsgraden av de lokala baggar som är beroende 
av skogen som habitat; samt återställa nordliga nordiska floder. Projekten kommer att genomföras av två universitet, åtta regionala 
myndigheter, ett SME-företag, en nationell myndighet och en icke-statlig organisation. De har en planerad löptid på mellan 36 och 
72 månader. 

Det projekt som presenteras i rutan bredvid är ett exempel på ett lyckat svenskt projekt inom ramen för LIFE Natur i Sverige. 

 

Traditionella betesmarker i mellansverige (Foder och Fägring)  

LIFE08 NAT/S/000262 
 

Projektet Foder och Fägring bevarade betesmarker och den flora och fauna som hör till dem i fjällen och nordliga 
områden i Sverige, i de sparsamt befolkade regionerna där man har övergivit de traditionella jordbruksmetoderna, 
vilket hotar deras biologiska mångfald. Projektet bidrog framför allt till bättre bevarandestatus för betesmarker 
genom att återställa 13 habitat som EU bedömde som betydelsefulla på 62 Natura 2000-platser. Totalt fanns 16 
arter som listats i habitat-och fågeldirektivet inom de platser som projektet omfattade. 

Projektets bevarandeåtgärder utfördes på en total area av 1 338 hektar på underhållskrävande ängar, betesmarker och våtlandsängar i 
landskapen Jämtland, Gävleborg, Värmland och Dalarna. Projektteamet röjde buskar och träd från 378 hektar övervuxna ängar och 
betesmarker, och implementerade ett antal metoder (bränna, slå, beta, komposttäcka) för att återställa typisk grundvegetation över 404 
hektar. Total restes 17 390 m stängsel för att bete skulle kunna genomföras på 14 av Natura 2000-platserna. 

Förutom återställningsåtgärderna så gjordes betydande investeringar i maskinpark och stängsel för att garantera en långsiktig skötsel av 
platserna, inklusive inköp av slag-/klippmaskiner, motorsågar och en höbärgare. Genom de åtgärder som genomfördes under projekttiden är 
de flera av platserna i sådant skicka att ytterligare underhåll kan finansieras genom miljösubventioner. Projektet utförde en SWOT-analys för 
att identifiera framtida mål; en viktig styrka visade sig vara den ökade kunskap om betesmarksskötsel som man fick genom 
återställningsåtgärderna, medan den största svagheten var det minskande antalet jordbruk med betesdjur, en brist på entreprenörer inom 
betesmarksunderhåll och den ovissa situationen när det gäller det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet. 

Projektteamet förbättrade tillgängligheten för besökare i två områden, t.ex. genom att konstruera tre gångbroar, och producerade en mängd 
informationsmaterial för att öka allmänhetens kunskap om underhållsberoende betesmarker. Projektet reste informationstavlor på 31 platser 
och lät göra 11 olika broschyrer och informationsblad. Det bidrog också till nätverkande och erfarenhetsutbyte beträffande betesmarkskötsel 
i den nordiska regionen genom en seminarieserie och andra aktiviteter. 

Alla projektåtgärder använde ”bästa praxis”-metoder. Dessa var huvudsakligen utprövade metoder, men flera utvecklades av projektet, som 
exempelvis strategin att hålla möten med markägare och boskapsägare för att främja projektets långsiktiga mål. 

 

 

För ytterligare information: 
http://www.foderochfagring.se 

http://www.foderochfagring.se/
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LIFE Miljöstyrning och –information  
 

 Detta prioriterade område syftar till att öka medvetenheten om miljöfrågor, stötta kommunikation, hantering 
och spridning av miljöinformation samt främja en bättre miljöstyrning genom att bredda engagemanget bland 
intressenter. 

Fram till idag har denna linje (den tidigare komponenten LIFE+ Information och Kommunikation) medfinansierat 
ett projekt i Sverige. Detta representerar en total investering på 2,5 miljoner euro, varav 1,3 miljoner kom från 
EU. 

Detta projekt avslutades i december 2011. Det övergripande målet var – över en 36-månadersperiod – att se 
till att nästa generation har de verktyg och den makt de behöver för att besvara miljöfrågor. Ett särskilt mål 
vara att öka medvetenheten bland 260 000 barn och unga om EU:s miljöpolitik. Projektet implementerades av 
organisationen « Håll Sverige rent ». Ytterligare information (inklusive resultaten) finns i nedanstående ruta. 

 

Att engagera barn och ungdomar i miljöarbete (COM-U)  
LIFE07 INF/S/000901 
 

COM-U-projektet försåg 29 000 lärare och 350 000 barn i Sverige med information om EU:s 
miljöpolicy och relaterade frågor. Det utgjorde ett viktigt bidrag till att förbättra undervisningen om 
miljöfrågor för att lyfta fram en mer balanserad och praktisk syn på utmaningarna och möjliga 
åtgärder som kan vidtas för att tackla dem. 

Projektet utvecklade och tog fram undervisningsmaterial och hjälpmedel, och arrangerade utbildning 
för 29 000 lärare och annan skolpersonal. Projektet nådde även mer än 600 intressenter, huvudsakligen förvaltningar för 
kommunala skolor, lärarorganisationer och miljöintressegrupper. Information om webbkonferenser och webbaserat material 
skickades också till alla rektorer. Utbildningen och informationen fokuserade på hur man integrerar miljöfrågor i skolans 
läroplan. Projektet satte upp ett nationellt nätverk av samordnare som ett stöd i detta arbete och för att främja fortsatt 
diskussion i frågorna efter projektet. 

Projektet levererade: 305 kurser i Step One/Steg Ett i EU:s miljöpolicy, vilket involverade cirka 7 000 lärare i 210 kommuner 
(av 290 i Sverige); 870 kurser i Step Two/Steg Två - en kortare version av steg ett - vilket involverade 14 500 lärare och 
baserades på kursmaterial som gavs till de lokala samordnarna; 40 föreläsningar och seminarier på utbildningsmässor - 
huvudsakligen presentation av undervisningsmaterial; tre filmer om policykurserna och hur man använder Eco-Shools som ett 
verktyg för att implementera EU:s miljöpolicy; fem konferenser för cirka 30 regionala samordnare; 110 nätverksträffar som 
samlade nästan 3 000 lärare och 1 000 skolor - organiserade av 16 regionala samordningsskolor; nyhetsbrev på kvartalsbasis 
till skolor, regionala samordnare och internationella partners; och en europeisk nätverkskonferens med representanter från 10 
EU-länder och Norge. 

Projektet bidrog till att 1 200 skolor och förskolor gick med i det svenska Eco-Schoolsprogrammet, vilket drivs oberoende av 
LIFE-projektet av bidragsmottagaren. Resultaten av projektet har gjorts tillgängliga för ett stort antal intressenter och kommer 
även att användas för att marknadsföra miljöcertifieringssystemet Grön Flagg. Projektets webbsida är också ett populärt 
medel för att sprida budskapet och innehåller undervisnings- och informationsmaterialet som togs fram av projektet. 

Bidragstagaren uppskattar att nära 350 000 skolbarn nåddes av projektets åtgärder och dessa är nu bättre informerade och 
utbildade om frågor som är relaterade till EU:s miljöpolicy. Långsiktiga positiva miljöeffekter kan förväntas genom denna 
ökade kunskap och medvetenhet.  

 

För ytterligare information: 
http://www.hsr.se/english/sustainable-development-schools-and-preschools 

 

  

http://www.hsr.se/english/sustainable-development-schools-and-preschools
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Underprogram för Klimatpolitik (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Begränsning av klimatförändringar och LIFE Klimatanpassning 

Prioriteringsområdet Begränsning av klimatförändring hjälper till att minska växthusgasemissioner, framför allt 
genom att bidra till implementering och utveckling av relaterade policyer och lagstiftning, förbättra 
kunskapsbasen, utveckla integrerade metoder samt utveckla och presentera innovative tekniker, system, 
metoder och instrument. 

Prioriteringsområdet Klimatanpassning stöder insatser som ökar återhämtningsförmågan vid 
klimatförändringar, framför allt genom att bidra till implementering och utveckling av relaterad politik och 
lagstiftning, förbättra kunskapsbasen, utveckla integrerade metoder samt utveckla och presentera innovativa 
tekniker, system, metoder och instrument. 

Fram till idag har området Begränsning av klimatförändring medfinansierat ett projekt i Sverige. Detta kommer 
att bygga och driva den absolut första demonstrationsanläggningen som väsentligt ökar biogaspotentialen för 
spillvatten som genererats inom massa- och pappersindustrin, samtidigt som den sänker elförbrukningen med 
50 %. Projektet samordnas av Scandinavian Biogas Fuels under en 52-månadersperiod som börjar i september 
2015. Den totala budgeten är 3 miljoner euro, varav EU bidrar med 1,9 miljoner. Projektets detaljerade mål 
återfinns i nedanstående ruta. Projektets webbsida och resultat kommer att läggas till inom kort. 

 

Ett innovativt koncept för att förbättra resurs- och 
energieffektiviteten i behandling av spillvatten inom massa- och 
pappersindustrin (EffiSludge for LIFE) 
LIFE14 CCM/SE/000221 
 
 
Projektet kommer att introducera en innovative process i pilotskaleomfattning, genom att modifiera 

aerob biobehandling för ökad produktion av spillvatten. Spillvattnet från biobehandlingen kommer att användas som ett 
substrat för anaerob nedbrytning till biometan, med en slamproduktion som optimeras för detta syfte. Den slutliga volymen 
av restslam, efter implementering av EffiSludge-konceptet inklusive anaerob nedbrytning, kommer att vara mindre än om 
åtgärderna inte hade implementerats. Dessutom kommer biometan att produceras från den organiska substansen i 
spillvattnet. 
 
Jämfört med den mest moderna spillvattenbehandlingen på europeiska massa- och pappersbruk förväntas projektet 
EffiSludge for LIFE att ge följande resultat: elförbrukningen för den aeroba spillvattenbehandlingen kommer att minskas med 
minst 50 % per enhet spillvatten; biometan motsvarande 0,10-0,15 m3/kg för ingående kemisk syreförbrukning (COD) för 
spillvatten kommer att produceras; inga negativa effekter på kvaliteten på det utgående spillvattnet bör kunna observeras 
(d.v.s. nivåerna på utgående COD, kväve och fosfor kommer att vara desamma eller lägre än de var innan processförändringen) 
och den slutliga mängden restslam (efter anaerob nedbrytning) kommer att vara mindre än den som nu genereras i den 
aeroba behandlingen; och restslammet som genereras från EffiSludge-processen (efter anaerob nedbrytning) kommer att 
vara mindre problematisk att avvattna än det spillvattenslam som genereras i den konventionella biobehandlingen, vilket 
innebär att en högre andel torrt material kan erhållas innan förbränning 
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Hitta mer information om LIFE och om LIFE-projekt 
 

Genom att gå in på LIFE:s webbplats 

 

LIFE:s webbplats tillhandahåller en mängd information om LIFE-programmet: 
http://ec.europa.eu/life/ 

 

Genom att söka i LIFE-projektets databas  

 

För ytterligare information om LIFE-projektet i Sverige eller LIFE-projekt i allmänhet 
finns en online-databas för LIFE-projekt. 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

 

Det är lätt att använda databasen är den officiella informationskällan om alla 
pågående och avslutade LIFE-projekt. Databasen innehåller också information om 
stödmottagare, deras kontaktuppgifter och projektens webbplatser. 

 

Sök via sociala medier: 
 

 twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Kontaktuppgifter  

Den nationella kontaktpunkten för Sverige 

 

  Svenska Naturvårdsverket - Avdelningen för genomförande 
  
  

Namn:  Ms. Josefin OLSSON (LIFE Natur & Biologisk mångfald) 

  Ms. Elisabeth Gärdin (LIFE Environment / LIFE InfCom/ LIFE  
  Klimatpolitik) 
Adress: S -106 48 Stockholm 
Tel: +46 10 698 13 81 
 +46 10 698 16 39 
E-mail: josefin.olsson@naturvardsverket.se 
  LIFESweden@naturvardsverket.se 
 
Webplats:  
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-
finansiering/LIFE/ 

 
 

 
 Övervakningsteamet för Sverige 
 

 NEEMO EEIG – ELLE sia 

 Adress: Skolas Iela 10-8 
  LV-1010 Riga 
 Tel:  +371 6 7242411 
 E-mail: elle@neemo.eu 
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http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-finansiering/LIFE/
mailto:elle@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Nyligen avslutade samt pågående projekt inom LIFE Miljö- och resurseffektivitet 

Projekttitel Projektnummer Webbplats Klicka på ikonen för att 
läsa projekt-

sammanfattningen 

Projektets löptid 

 

Innovativa verktyg och 
metoder för att stimulera till 
interaktivt och kreativt 
miljösamarbete (GREECIT) 

LIFE09 
ENV/S/000346 

http://www.greencit.se/ 

 
 10/2010–> 03/2015 

Klimatvänlig hälso- och 
sjukvård (CLIRE) 

LIFE09 
ENV/S/000347 

http://www.clire.se/ 

 
 

09/2010–> 08/2015 

Biogas Skåne – ett 
energisystem som skapar en 
hållbar utveck-ling genom att 
bekämpa klimatförändringen 
(BIOGASSYS) 

LIFE09 
ENV/S/000348 

http://www.biogassys.se/ 

 
 09/2010–> 09/2015 

Ett koncept för klimatanpassad 
livsstil I städer (CLICC) 

LIFE09 
ENV/S/000350 

http://www.malmo.se/clicc 

 
 

09/2010–> 08/2015 

Pure Energy Separator – 
innovativ teknik med 
cyklonavskiljare för 
energiutvinning  och 
volymminskning av 
oljeföroreningar (Pure Energy 
Separator) 

LIFE09 
ENV/S/000352 

http://www.alfalaval.com/industries
/marine/environment/mspx-

update/Pages/MSPX-update.aspx 

 

 

09/2010–> 06/2013 

DYEMOND SOLAR  – Innovativ 
teknik till låg kostnad 
Produktion av energieffektiva 
Dye solceller ( (DYEMOND 
SOLAR) 

LIFE09 
ENV/S/000355 

http://exeger.com/pilot-plant 

 
 09/2010–> 12/2013 

Livet utan olja: Slide in – 
energieffektiva och fossilfria 
allmänna transporter för ett 
hållbart samhälle. (SLIDE IN) 

LIFE10  
ENV/S/000035 

http://www.slidein.se/ 

 
 09/2011–> 12/2015 

Allmänhälsovård och 
plasttillverkare visar hur man 
river hindren för PVC-fria 
blodpåsar i  
REACH-projektets anda 
(PVCFreeBloodBag) 

LIFE10 
ENV/S/000037 

http://www.pvcfreebloodbag.eu 

 
 

09/2011–> 09/2015 

Avfall till bränsle – omvandla 
klimatfarliga fyllnadsmassor till 
gynnare av utveckling av 
klimatvänliga 
transportlösningar 
(Wastetofuel) 

LIFE10 
ENV/S/000038 

http://www.wastetofuel.eu 

 
 

09/2011–> 08/2014 

Hyper Bus – Hybrid- och plug-
in- system för förbättrad 
laddning av bussar (HYPER 
BUS) 

LIFE10 
ENV/S/000041 

http://www.hyperbus.se/ 

 
 09/2011–> 09/2014 

Hydrofluss – Omvandling av 
farligt avfall till värdefullt 
råmaterial för den europeiska 
stålindustrin (HYDROFLUSS) 

LIFE10 
ENV/S/000042 

http://www.sakab.se/en/services/rec
ycling-process-filter-cakes-life-

project 

 

 09/2011–> 12/2014 

Bullerskydd med 
solenergiproduktion för det 
lokala fjärrvärmesystemet 
(NOISUN) 

LIFE11 
ENV/SE/000837 

http://www.noisun.eu/ 

 
 06/2012–> 02/2016 

Solvärmefångare med värme-
pump som inte förbrukar 

LIFE11 
ENV/S/000838 

http://www.climatewell.com/index.h
tml#/suncool 

 
06/2012–> 03/2015 

http://www.greencit.se/
http://www.clire.se/
http://www.biogassys.se/
http://www.malmo.se/clicc
http://www.alfalaval.com/industries/marine/environment/mspx-update/Pages/MSPX-update.aspx
http://www.alfalaval.com/industries/marine/environment/mspx-update/Pages/MSPX-update.aspx
http://www.alfalaval.com/industries/marine/environment/mspx-update/Pages/MSPX-update.aspx
http://exeger.com/pilot-plant
http://www.slidein.se/
http://www.pvcfreebloodbag.eu/
http://www.wastetofuel.eu/
http://www.hyperbus.se/
http://www.sakab.se/en/services/recycling-process-filter-cakes-life-project
http://www.sakab.se/en/services/recycling-process-filter-cakes-life-project
http://www.sakab.se/en/services/recycling-process-filter-cakes-life-project
http://www.noisun.eu/
http://www.climatewell.com/index.html#/suncool
http://www.climatewell.com/index.html#/suncool
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3705
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3708
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3709
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3710
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3713
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3667
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3922
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3923
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3924
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3977
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3925
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4181
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4228
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någon elektricitet samt 
energilagring för hållbar 
uppvärmning och kylning 
(SUNCOOL) 

 

Blått koncept för ett system 
med låg 
näringsupptagning/koldioxidha
lt - regional hantering av 
vattenresurser (BUCEFALOS) 

LIFE11 
ENV/SE/000839 

http://www.malmo.se/bucefalos 

 
 09/2012–> 08/2015 

Information om Östersjöns 
akustiska ljudlandskap (BIAS) 

LIFE11 
ENV/S/000841 

http://www.bias-project.eu 

 
 

09/2012–> 08/2016 

RenewPACK: Demonstration av 
ett innovativt förnybart 
skyddsmaterial för hållbar 
livsmedelsförpackning 
(RenewPACK) 

LIFE11 
ENV/S/000842 

http://www.xylophane.com/?page=4 

 
 07/2012–> 07/2016 

ReCOOL - Återvinning för 
glykol/kylmedel genom 
innovative återvinningsteknik 
för LIFE+ (ReCOOL for LIFE+) 

LIFE12 
ENV/SE/000292 

http://recyctec.se 

 
 07/2013–> 06/2016 

Torkningsteknik för 
energiutvinning från 
avloppsslam och gödsel (LIFE 
SludgeisBiofuel) 

LIFE12 
ENV/SE/000359 

http://www.outotec.com/en/About-
us/Research-and-technology/EU-
Life-Environment-Demonstration-

Project/ 

 07/2013–> 06/2016 

Etanolix 2.0 - Demonstration av 
innovativ metod för 
omvandling av industriavfall till 
etanol i oljeraffinaderi för LIFE+ 
(Etanolix 2.0 for LIFE+) 

LIFE12 
ENV/SE/000529 

 

http://www.st1.se/the-life-
project#.VXXC-ZMsCB0 

 

 07/2013–> 07/2017 

LIFE BIOGAS XPOSE - 
Maximerad biogaspotential 
genom innovativ 
resursanvändning i Biogas Öst-
regionen (LIFE BIOGAS XPOSE) 

LIFE12 
ENV/SE/000683 

http://biogasxpose.eu/ 

 
 07/2013–> 06/2018 

Strategier för hållbara 
jordbruksmetoder för att 
minska utsläpp av 
växthusgaser och anpassa sig 
till klimatförändringen 
(SOLMACC Life) 

LIFE12 
ENV/SE/000800 

http://solmacc.eu 

 

 
 

08/2013–> 07/2018 

Småskaliga biomassabaserade 
kraftvärmesystem i sydöstra 
Sverige (LIFE+ small scale CHP) 

LIFE13 
ENV/SE/000113 

http://www.energikontorsydost.se/s
maskaligkraftvarme 

 
 

07/2014–> 12/2018 

God ekologisk status I en 
jordbrukså – införande av 
integrerade buffertzoner med 
en holistisk metod (LIFE-
GOODSTREAM) 

LIFE14 
ENV/SE/000047 

 

http://goodstream.se/ 

 
 09/2015–> 09/2021 

Presenterar en ny innovativ 
produktionsprocess  för ett 
unikt och miljövänligt substitut 
för plastmaterial (DURAPULP 
for LIFE) 

LIFE14 
ENV/SE/000258 

 

http://www.durapulp.com 

 
 07/2014–> 12/2018 

HALOSEP – Innovativ metod för 
återvinning och 
återanvändning av spillvatten 
från förbränningsanläggningar i 
EU (LIFE HALOSEP) 

LIFE15 
ENV/SE/000265 

 

http://www.stenametall.com/lifehal
osep 

 

 07/2016–> 12/2019 

LIFE SURE – 
Sedimentupptagning och 
återanvändning på ekologisk 
basis (LIFE SURE) 

LIFE15 
ENV/SE/000279 

 

N/A 
 08/2016–> 07/2020 

http://www.malmo.se/bucefalos
http://www.bias-project.eu/
http://www.xylophane.com/?page=4
http://recyctec.se/
http://www.outotec.com/en/About-us/Research-and-technology/EU-Life-Environment-Demonstration-Project/
http://www.outotec.com/en/About-us/Research-and-technology/EU-Life-Environment-Demonstration-Project/
http://www.outotec.com/en/About-us/Research-and-technology/EU-Life-Environment-Demonstration-Project/
http://www.outotec.com/en/About-us/Research-and-technology/EU-Life-Environment-Demonstration-Project/
http://www.st1.se/the-life-project#.VXXC-ZMsCB0
http://www.st1.se/the-life-project#.VXXC-ZMsCB0
http://biogasxpose.eu/
http://solmacc.eu/
http://www.energikontorsydost.se/smaskaligkraftvarme
http://www.energikontorsydost.se/smaskaligkraftvarme
http://goodstream.se/
http://www.durapulp.com/
http://www.stenametall.com/lifehalosep
http://www.stenametall.com/lifehalosep
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4182
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4183
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4208
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4590
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4598
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4591
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4951
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5235
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5306
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5787
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5786
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BIODOLOMER – Presentation 
av ett unik, fullt ut förnybart 
miljövänligt material för 
minskning av plast- och 
förpackningsavfall 
(BIODOLOMER for LIFE) 

LIFE15 
ENV/SE/000315 

 

N/A 
 

09/2016–> 12/2019 

Kvicksilversanering av 
tandvårdinrättningar (Hg-rid-
LIFE) 

LIFE15 
ENV/SE/000465 

 

N/A 
 

09/2016–> 08/2019 

 

Nyligen avslutade samt pågående projekt inom Natur & Biologisk mångfald 

Projekttitel Projektnumme
r 

Webbplats Klicka på ikonen 
för att läsa 

projekt-
sammanfattningen 

Projektets löptid 

Inre Mälarens skärgård - 
restaurering skötsel (MIA) 

 

LIFE07 
NAT/S/000902 

http://www.lansstyrelsen.se/vastma
nland/projektwebbar/mia/ 

 
01/2009 –> 12/2014 

Statisk akustisk övervakning av 
Östersjöns tumlare (SAMBAH) 

LIFE08 
NAT/S/000261 

http://www.sambah.org/ 

 
 

01/2010 –> 12/2014 

Betesmarker i mellersta 
Sverige (Foder och Fägring) 

LIFE08 
NAT/S/000262 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtlan
d/pw/foder_o_fagring/ 

 
 

01/2010 –> 12/2014 

”Demonstration av ett 
integrerat nordeuropeiskt 
system för övervakning av 
livsmiljöer på land” (MOTH) 

LIFE08 
NAT/S/000264 

http://www.slu.se/moth 

 
 01/2010 –> 06/2014 

Restaurering av bifloder till 
Vindelälven i kombination med 
övervakning och utvärdering av 
arters och livsmiljöers 
ekologiska respons (Vindel 
River LIFE) 

LIFE08 
NAT/S/000266 

http://www.emg.umu.se/forskning/f
orskningsprojekt/vindel-river-life-/ 

 
 

01/2010 –> 12/2014 

Life to ad(d)mire – 
Återställande av dränerade och 
igenväxta våtmarker (Life to 
ad(d)mire) 

LIFE08 
NAT/S/000268 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtlan
d/pw/lifetoaddmire/ 

 
 01/2010 –> 12/2015 

Hantering av den invasiva 
mårdhunden (Nyctereutes 
procyonoides) i Nordeuropa 
(MIRDINEC) 

LIFE09 
NAT/S/000344 

http://www.jagareforbundet.se/mar
dhundsprojektet/ 

 
 09/2010 –> 08/2013 

Bete och återställande av 
skärgården och kustnära 
miljöer (GRACE) 

LIFE09 
NAT/S/000345 

http://www.graceprojektet.se 

 

 
 

11/2010 –> 12/2016 

Borttagning av vandringshinder 
i nordiska/fennoskandiska 
vattendrag (ReMiBar) 

LIFE10 
NAT/S/000045 

http://www.trafikverket.se/remibar 

 
 

09/2011 –> 09/2016 

Den tjockskaliga målarmusslan 
(Unio crassus) skänker livet 
åter till floderna (UC4LIFE)  

LIFE10 
NAT/S/000046 

http://www.ucforlife.se/ 

 
 

11/2012 –> 12/2016 

Återställande av 
naturvårdsstatusen för 
våtmarkshabitat och 
artpopulation för långsiktig 
skötsel i Sverige (RECLAIM) 

LIFE11 
NAT/S/000848 

http://www.reclaim-life.se 

 
 09/2012 –> 11/2016 

Återställande av habitat på 
sandjordar i södra Sverige 
(SandLIFE) 

LIFE11 
NAT/S/000849 

http://sandlife.se/ 

 
 

08/2012 –> 07/2018 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/projektwebbar/mia/
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/projektwebbar/mia/
http://www.sambah.org/
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/pw/foder_o_fagring/
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/pw/foder_o_fagring/
http://www.slu.se/moth
http://www.emg.umu.se/forskning/forskningsprojekt/vindel-river-life-/
http://www.emg.umu.se/forskning/forskningsprojekt/vindel-river-life-/
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/pw/lifetoaddmire/
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/pw/lifetoaddmire/
http://www.jagareforbundet.se/mardhundsprojektet/
http://www.jagareforbundet.se/mardhundsprojektet/
http://www.graceprojektet.se/
http://www.trafikverket.se/remibar
http://www.ucforlife.se/
http://www.reclaim-life.se/
http://sandlife.se/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5785
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5788
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/S/000902&area=1&yr=2007&n_proj_id=3333&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3564
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3565
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3566
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3567
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3568
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3784
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3841
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4040
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3841
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4299
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4314
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Restaurering av gamla 
odlingslandskap och våtmarker 
utmed Östersjökusten (LIFE 
Coast Benefit) 

LIFE12 
NAT/SE/000131 

 

http://www.lifecoastbenefit.se 

 
 09/2013 –> 08/2019 

Restaurering av 
häckningsplatser och habitat i 
sjön Vänerns skärgård och 
kustland LIFE+ Vänern) 

LIFE12 
NAT/SE/000132 

 

http://lifevanern.se/ 

 
 09/2013 –> 12/2018 

Rädda skogsbevuxna Natura 
2000-habitat från invasiva 
främmande svamparter på ön 
Gotland, Sverige (LIFE- ELMIAS) 

LIFE12 
NAT/SE/001139 

 

http://www.skogsstyrelsen.se/Projek
twebbar/Life-ELMIAS1 

 

 07/2013 –> 12/2018 

Återinförande av kontrollerad 
bränning i skogsområden av 
typen boreal västlig taiga 
(LifeTaiga) 

LIFE13 
NAT/SE/000065 

 

http://www.lifetaiga.se 

 

 

 01/2015 –> 12/2019 

Restaurering av träd- och 
buskrika habitat (BushLIFE) 

LIFE13 
NAT/SE/000105 

 

http://bushlife.se 

 
 

09/2014 –> 08/2020 

Triple Lakes – restaurering av 
biflöden och förebyggande 
åtgärder för vattenhabitat i ett 
klimatförändringsperspektiv 
(LIFE-TripleLakes) 

LIFE13 
NAT/SE/000116 

 

http://www.triplelakes.se/ 

 
 07/2014 –> 06/2019 

Återskapa komplexa habitat för 
den semiakvatiska faunan 
(SemiAquaticLife) 

LIFE14 
NAT/SE/000201 

 

http://www.semiaquaticlife.se 

 

 

 01/2016 –> 12/2020 

Överbrygga de rumsliga och 
tidsmässiga luckorna i hotade   
ekhabitat (LIFE BTG) 

LIFE15 
NAT/SE/000772 

 

N/A 
 

10/2016 –> 09/2022 

Återställning av vattendrag i 
Norrland  (ReBorN LIFE) 

LIFE15 
NAT/SE/000892 

 

N/A 
 

07/2016 –> 07/2021 

 

Nyligen avslutade samt pågående projekt inom LIFE Miljöstyrning och -information 

Projekttitel Projektnummer Webbplats Klicka på ikonen för 
att läsa projekt-

sammanfattningen 

Projektets löptid 

Att engagera barn och 
ungdomar i miljöarbete  
(COM-U) 

LIFE07  
INF/S/000901 

http://www.hsr.se/skola 

 

 
 

01/2009 –> 12/2011 

 

Pågående projekt inom LIFE Begränsning av klimatförändringar samt LIFE Klimatanpassning 

Projekttitel Projekt-
nummer 

Webbplats Klicka på ikonen 
för att läsa 

projekt-
sammanfattningen 

Projektets löptid 

Ett innovativt koncept för att 
förbättra resurs- och 
energieffektiviteten i 
behandling av spillvatten inom 
massa- och pappersindustrin 
(EffiSludge for LIFE) 

LIFE14  
CCM_SE_000221 

 

http://scandinavianbiogas.com/en/c
ategory/nyheter-en 

 

 
09/2015 –> 12/2019 

 

http://www.lifecoastbenefit.se/
http://lifevanern.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Life-ELMIAS1
http://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Life-ELMIAS1
http://www.lifetaiga.se/
http://bushlife.se/
http://www.triplelakes.se/
http://www.semiaquaticlife.se/
http://www.hsr.se/skola
http://scandinavianbiogas.com/en/category/nyheter-en
http://scandinavianbiogas.com/en/category/nyheter-en
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4593
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4595
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4596
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4892
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4923
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5033
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5343
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5863
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5864
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 INF/S/000901&area=7&yr=2007&n_proj_id=3310&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5253

