
Anders Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 

Energi 

1. Kommunen skal have et mål for elforbruget i 2030 – det bør nok være ca. 50 % over forbrug i 

2017, som Kommunen bruger i VE Temaplanen – man kan ikke styre uden et mål 

 

2. Kommunen skal opprioritere solcelleanlæg på tage og facader til konkret mål på 6 km2 – der er 

intet mål i dag – kun løs hensigt om ”noget”. Incl. anlæg på marker kan dække 54% af behov i 

2030. 

 

3. Kommunen skal opprioritere vindmøller på land – fra 8 stk til 19 stk - OG i Aarhus Bugt fra 0 til 

20 stk og syd for Samsø fra 0 stk til 30 stk. Så kommer vi op på 70 % af forbrug i 2030 kan 

dækkes.Inkl. sol kommer vi op på lidt over 100% VE lokalt. Kommunens borgere og 

virksomheder kan derved SPARE 100 mio kr/år (til 150 mio. kr/år) (Energistrategien kommunen 

er medforfatter til).  

 

4. Kommunen laver med partner flere anlæg i 2023 til 2025 for lagring af strøm med 600 grader 

varme sten – der er allerede testanlæg i Danmark og Tyskland, der viser at det virker – nu skal 

prisen ned og vi skal i gang med flere 

 

5. Kommunen laver med partner flere anlæg i 2023 til 2028 med ”Power to X” brintproduktion fra 

vindmøller og solceller. Forsøgsanlæg kører i Danmark, der viser at det virker – nu skal prisen 

ned og vi skal i gang med flere  

 

Klima 
Kommunen laver med partner brændstof med pyrolyseanlæg i 2023. Forsøgsanlæg kører i Danmark, 

der viser at det virker – nu skal prisen ned og vi skal i gang med flere (de kan fjerne 50% af 

landbrugets udledning) 

 

1. Kommunen laver 40.000ha skovrejsning indenfor og udenfor kommunen men i Danmark inden 

2030 

 

2. Lokalplaner vedr. kommunalt ejede arealer skal kræve DGNB-certificering af alle bygninger – 

mål er 2023 

 

3. Alle offentlige bygninger skal DGNB–guld certificeres fra 2023. Der anvendes bæredygtige 

materialer, såsom træ, hvor det kan erstatte CO2-belastende materialer 

 



4. Kommunen offentliggør de snart obligatoriske Livscyklusvurderinger (LCA) for alt byggeri – 

offentlig såvel som privat - i 2022. Byggebranchens succeser belønnes med omtale i fx. 

dagspressen.  

Trafik 

1. Kommunen faciliterer at der opstilles 10.000 ladestandere til elbiler samt el-tankstationer 

inden 2030, samt at der bliver 70.000 elbiler i kommunen 

 

2. Alle cykelstier i cyklisthandlingsplanen udføres senest 2025 

 

3. Kommunen faciliterer at kontorarbejde udføres med ”Arbejd hjemmefra 1 til 2 dage pr. uge” 

på offentlige og de fleste private arbejdspladser  

 

4. Indkøb af offentlige busser, lastbiler og varevogne bliver eldrevne fra 2022 

 

5. Takster på offentlig transport nedsættes med 15% i 2022 og 20% i 2024 – og så ser man på 

behov for yderligere reduktion  

 

------------------------------ 

 

 

 

  

Hvad kan Aarhus Kommune gøre for Biodiversiteten de næste 4 år?  

På land har biodiversiteten fem udfordringer:   

• Mangel på plads, så naturen ikke kan udfolde sig  

• Ensartethed og mangel på sammenhæng i tid og rum (kontinuitet)  

• Dræning og afvanding der har ødelagt den naturlige hydrologi  

• Mangel på store nøglearter og deres funktioner  

• Udledning af miljøfremmede stoffer og næringsbelastning  



I havet har biodiversiteten fire dominerende trusler:   

• Klimaforandringernes påvirkning på vandtemperaturen  

• Fiskeri der skader sårbare fiskebestande, samt forstyrrelse af fødekæder  

• Fysiske forstyrrelser af havbunden der ødelægger levesteder  

• Eutrofiering der forværrer havets tilstand  

Aarhus Kommune kan arbejde med:  

• Større sammenhængende naturområder hvor naturlige dynamikker og biodiversitet har førsteprioritet – for 

naturen kan ikke indgå kompromiser.   

• Kommunen skal sikre allerede værdifulde og eksisterende naturområder. Naturområder på tværs af 

kommunegrænser er en mulighed for at opnå et større samlet areal.  

• Genoprette og sikre natur – genslyngning af åer, genoprettelse af naturlig hydrologi, genoprettelse af stenrev, 

tilladelse af naturlige dynamikker som stormfald og helårsgræsning.  

• Øge formidlingen af naturen – hvis vi ikke kender naturen, så ved vi heller ikke hvad vi skal passe på.  

• Sikring af store og gamle træer i skovene, byerne og de private haver.  

• Fokus på hjemmehørende arter i parker og grønne område. Uddan kommunens ansatte i biodiversitet, og 

hvordan det kan implementeres i driften.  

• Indtænk den nuværende natur i byplanlægning – Godsbanen er et eksempel på dårlig planlægning.  

• Kommunens påvirkning ude i den store verden – Understøtter kommunen uhensigtsmæssig skovdrift, og kan 

kommune mindske det forbrug der fratager naturen plads  

• Tag udgangspunkt i EU’s biodiversitet strategi, som regeringen støtter op om - 30 % natur på land og til havs skal 

beskyttes, hvoraf 10% er strengt beskyttet.  

Kilder:   

http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2020/06/Genopretning_ekspertudtalelse_22-Juni-2.pdf 

http://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2021/06/HavEkspertU.pdf  

 

------------------------------ 

 

 

Ole Færgeman, Foreningen Frie Bønder Levende Land 

Biobrændsler er et bogholderiproblem 

 

I udformningen af Kyoto Protokollen / UN Framework Convention on Climate Change 
valgte man i 1997 at lade afbrænding af biomasse tælle med i sektoren for 
arealanvendelse i stedet for i sektoren for energi. Vi dannede os derfor den forestilling, 
at energi fra afbrænding af biomasse er CO2 neutralt, idet vi yderligere forestillede os, 
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at optagelse af CO2 i planter ved fotosyntese nøjagtigt afbalancerer CO2 produktionen 
ved afbrænding.  

 

Sådan forholder det sig selvsagt ikke, bl.a. fordi produktion af CO2, når vi brænder et 
gammelt bøgetræ, sker hurtigt, mens genoptagelse af CO2 sker langsomt i små nye 
træer, hvis vi sørger for at plante dem.  I tro på forestillingen er træpilleindustri og 
andre industrier alligevel sprunget op som paddehatte. De påvirker politik, og de 
subsidieres med penge fra statens inddrivelse af skat.  

 

Det påhviler politikere på både nationalt og kommunalt niveau at erkende problemet og 
sørge for, at stat og kommuner sikrer sig, 

 

1) at emissioner fra afbrænding af biomasse tæller med i nationale regnskab i de 
lande hvorfra vi eksempelvis importerer træpiller. 
 

2) at emissioner tælles med i danske statslige / kommunale energiregnskaber, hvis 
ikke de er talt med i Estland, osv.  

 

Dårligt bogholderi er blandt årsagerne til, at klimakatastrofe nu indtræder hurtigere end 
vi havde regnet med. 

 

------------------------------ 

 

 

Input til Aarhus Byråd 

Fra Niels Aagaard, Det Fælles Bedste 

Klima 

1. Byrådet skal styre ud fra reelle tal for CO2-udledning 
* Alle Byrådsbeslutninger skal fremover tydeliggøre konsekvens for klima og biodiversitet  
* Kommunen afslutter kreativt CO2-regnskab og laver i stedet regnskab med reelle tal for alle CO2-udledninger. 
Heri medregnes CO2 fra afbrænding af biomasse, international luftfart, CO2 i nettoimport. 
* Der udarbejdes retvisende tal for hovedsektorernes udledninger: Energi, byggeri, transport, landbrug, offentlig 



sektor, borgernes forbrug, industri. 
 

2. Klimaborgerting og borgerinddragelse 

* Der nedsættes et Klimaborgerting med dagsordenssættende mandat. Tinget støttes af eksperter og gives 
relevant tid og økonomi til arbejdet. Byrådet forpligtes til at behandle borgertingets forslag i Byrådet og ved 
afslag at sende det til borgerafstemning, hvis borgertinget ønsker det. 
* Dialogmøder mellem Byråd og Borgere hvert kvartal. Her drøftes bl.a. hvad Byrådet har gjort/vil gøre i forhold 
til borgernes bud på klimapolitik. 

 
3. CO2 fangst ved skovrejsning og begrønning 

* CO2 fangst opprioriteres markant med plantning af ny skov (samtidig etableres områder med vild skov). 
Aarhus planter 40.000 ha skov i og udenfor kommunen 
* Det kombineres med en omfattende begrønning af byens og kommunens bygningsfacader og via grønne, 
biodiverse byhaver, parker, grøftekanter og marker.  
* Landbruget i kommunen understøttes i en omlægning til klimavenlig drift, der opsuger og lagrer CO2. 
 
  

4. Grønne indkøb 

* Kommunen vælger konsekvent grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton 
udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri. 
 
 

5. Stop for fossile investeringer 
* Kommunen skal beslutte et fuldt frasalg af fossile investeringer (aktier og obligationer) 
 

Energi 

1. Biomasse udfases i fjernvarmen 
Brugen af biomasse i kraft/varme-produktionen i Danmark er 8 doblet siden 1990 og udledte i 2019 i alt 19 mio. 

tons ud af samlede 48 mio. tons. Danmark har verdensrekord og Aarhus er blandt de førende i brugen af 

biomasse. Afbrændingen i Studstrupværket udleder 1 mio. tons CO2 årligt. Hovedparten af brændslet importeres 

fra USA, Letland og Rusland som træflis fra træer, der fældes og derfor ikke længere kan opsuge og lagre CO2 fra 

atmosfæren. Biomasse udleder mere CO2 end kul, regnet på de første 20 år. Derfor: 

  

* Biomasse i Aarhus’ kraftvarmeværkerne udfases senest 2025.  

* Biomassen erstattes af geotermi, store varmepumper, overskudsvarme fra industri, sol, vind og havenergi 

 

 

2. Vedvarende energianlæg udbygges markant inden 2030  

Vedvarende energi (uden biomasse) udgør i dag 3% af Aarhus’ energi. Ifølge Kommunens klimaplan vil VE kunne 

dække 11-18% i 2030. Resten skal derfor dækkes af biomasse, kul, olie, gas og import af energi, bl.a. fra tyske 

kulværker. Der er planlagt 8 landvindmøller frem til 2030, men vi skal brug minimum 170 viser vores 

beregninger. Altså: En helt utilstrækkelig udbygning af VE i Aarhus. Derfor forslår vi: 

  

* Landvindmøller. Vi foreslår etablering af 19 landvindmøller inden 2025.  

* Havvindmøller. Havvindmølleparker med 40 havvindmøller på Mejlflak og Paludan Flak inden 2028. 

* Solceller på kommunens tage og facader inden 2030, 6 km2. 



* Solanlæg på marker på 19 km2. 

 

 

3. Energilagring  
* Etablering af anlæg for lagring af vedvarende energi bl.a. med stenlagre, så der er energi, når solen ikke 

skinner og det ikke blæser.  

* Aarhus skal gå forrest i udvikling af energilagre ved at satse målrettede investeringer. Pengene kan bl.a. 

komme fra stop af havneudvidelser, lufthavn, og de veje der ikke skal bygges. 

 

 

4. Lokalt ejerskab og styring  
* Ørsted, Aura, NRGi styrer store dele af vores energiproduktion. Men de har indtjening - og ikke klima - som 

første prioriteret. Vi har hverken tid og plads til at lade energiforsyningen afhænge af det.  

* Kommunen kan støtte et nyt fokus ved at understøtte lokale borgerlaug der etablerer vindmøller og solanlæg. 

Lokale laug skaber medejerskab og ansvar 

 

5. Energibesparelser – den mest klimavenlige energi er den vi ikke bruger 
Inden længe skal vi bruge så meget elektricitet fx til el-biler og alt sammen fra vedvarende energikilder, at det 

kun lader sig gøre ved at mindske vores energiforbrug drastisk. Derfor:  
* Energieffektivisering og -renovering af i alle offentlige bygninger 

* Samkørsel, arbejd-hjemmefra, bilfrie søndage, mindsk forbruget, mindre 5G og social medier osv. Det er en ny 

livsstil, hvor kommunen går forrest. 

 

Trafik 

1. Reducér mængden af transport – de mest klimavenlige km er dem, der ikke køres 

* Lav samkørsel 

* Lav deleordninger med el-biler. Opstil ladestandere til 40.000 el-biler 

* Ordninger med ’arbejd hjemmefra’ 2 dage/uge 

* Roadpricing 

* Høje P-afgifter der fremmer bæredygtighed 

* Mindsk varetransport markant ved at reducere alt forbrug - både offentlige indkøb og privatforbrug - via 

kampagner, kurser, klimaambassadører m.m.  

 

2. Park & Ride anlæg ved indfaldsveje  

Byerne er hårdt belastet af trængsel, køer, luftforurening, klimaskadelig transport, støj, p-problemer. 

* Der laves P-anlæg ved alle større indfaldsveje til Aarhus, hvor hovedparten af pendler-biler parkeres. 

* Videre transport herfra mod centrum sker med hyppig kollektiv transport i el-bus og -tog, elcykel, gang   

* Det suppleres med fleksibel tværgående el-busdrift 

* Bilfri bymidte.  

 

3. Udbyg cyklestier og supercykelstier 
* Etabler supercykelstier langs alle indfaldsveje 

* Opgrader øvrig cykelinfrastruktur, så cyklisthandlingsplanen udføres senest 2025 

* Lav grønne trafikveje 

* Gør det let at medtage cykler i tog og bus 

* Indfør cyklistfradrag for offentligt ansatte 



* Opsæt netværk af el-cykel ladestandere og lav passende cyklist P-pladser1.  

 

4. Kollektiv trafik øges markant 
* Kollektive trafik udbygges stærkt med el-bus og -tog (lokalt og regionalt) 

* Indfør gratis kollektiv transport  

* Skab knudepunkter, hvor det er let at skifte mellem bil, tog, bus, cykel 

* Alle indkøb af offentlige busser, lastbiler og varevogne gøres eldrevne fra 2022 og al KT får plads til cykler.  

 

5. Bilfri bymidte.  

* Bilfri Bymidte med Nul-emissions zone for den centrale bymidte fra 2025 

* Udvidelse til hele Århus fra 2030 

 

6. Stop udbygningen af Lufthavnen, Aarhus Airport, og havneområdet på Aarhus Havn 
* Stands væksten i skibstransport og handel. Aarhus Havn udbygges voldsomt i disse år. Det sker for at give 

plads til mere økonomisk vækst, international transport, handel og forbrug.  

* Stands udbygningen af Aarhus Airport. Lufthavnen udbygges for at skabe en lufthavn af international standard 

med mange daglige flyafgange.   

                   - Begge dele er dybt klimaskadeligt. 

 

Dougnutøkonomi - Aarhus som Doughnut By 

1. Etabler Doughnutgrupper  
Alle vores varer skal inden længe produceres 100 % klimavenligt og bæredygtigt. Derfor skal vi omstille al 

produktion og forbrug til en Doughnutøkonomi, der holder sig planetens grænser og FN’s verdensmål. 

 
* Etablering af Doughnutgrupper. I samspil med lokale borgere og virksomheder etablerer Aarhus Kommune 3-

5 Doughnutgrupper, som står for at indføre Doughnutøkonomi i Aarhus. Hver gruppe har repræsentanter for 

civilsamfund, offentlig og privat sektor.   

* Grupperne tilknyttes eksperter og forskere.  

* Grupperne har 3 opgaver:  

1) Omstilling af eksisterende produktion. Grupperne laver omstillingsplaner for 3-5 varegruppers værdikæder. 

Fx fødevarer, tøj, byggeri og bolig, drikkevand, trafik. Gruppen finder de steder i hver værdikæde, hvor tingene 

kan gøres markant mere bæredygtigt og klimavenligt, cirkulært og uden spild 

2) Iværksættelse af ny, mere bæredygtig produktion. Sammen med byråd, ngo’er og erhvervsorganisationer 

iværksættes nye grønne produktioner. 
3) Grupperne laver forslag til byråd, forvaltning, erhverv og civilsamfund med konkrete planer for omstilling og 

iværksætteri. Planerne viser hvad henholdsvis myndigheder, erhverv, borger kan gøre hver især. 

 

                                                           
1 Potentialet for cyklisme kan fx illustreres sådan: 

   * Hovedparten (61%) af al biltrafik foregår i fritiden og er på under 3 km.  

   * 65% af alle over 18 år i DK har under 20 km til arbejde, 47% har under 10 km.  

   * 38% har ikke bil i Danmark.  

 



2. Bæredygtig Frizone 
Hvis alle i fremtiden skal producere 100% grønt, er der oplagte first-mover fordele i at skabe et kreativt og 

dynamisk miljø for frontløberne af iværksættere og omstillere.    
* Der etableres et erhvervsområde i kommunen som kun er for frontløbere inden for Doughnutøkonomi, hvad 

enten det er nye iværksættere eller firmaer der omstiller eksisterende produktion 

* Områdets firmaer tilknyttes konsulenthjælp, fundraising, advokatbistand, kobling til forskningsmiljøer 

* Al produktion, proces, byggeri, transport etc. i denne zone er konsekvent: Walk the Talk / Greenwashing Fri. 

Varer fra denne zone er mærket med et D-mærke: Overholder planetens grænser/FN’s Verdensmål. 

 

3. Opret Innovationscenter 
* Kommunen etablerer et Innovationscenter, hvis mål er at udvikle og formidle 100% bæredygtige varer til 

vores hverdagsforbrug – tøj, fødevarer, boliger, elektronik, møbler osv. 

* Produktudviklingen varetages af erfarne praktikere og eksperter i samspil med forbrugere og forskere 

* Centret rummer 1) Idelaboratorier, 2) Værksteder, 3) Uddannelse 

 

4. Etabler dele- og bytteøkonomier 
Vi skal ikke længere eje alt selv, men deles om, leje, låne og bytte indbyrdes, så vores forbrug mindskes. Derfor 

indrettes bl.a. 

* El-cykel deleordninger for beboere kvarters-vist 

* El-bil deleordninger 

* Fødevare Fællesskaber, der indkøber og fordeler klimavenligt producerede fødevarer 

* Byttemarkeder og byttebutikker 

 

5. Reparationsværksteder og fikseværksteder. Genskaberier og up-cykling 
* Borgere og kommune opretter sammen et antal reparationsværksteder, som reparerer vores dagligvarer 

* Vi indretter Genskaberier hvor gamle møbler, gammelt tøj osv. bliver lavet om til nyt, får nyt liv. 

 

6. Kommunens indkøb  
* Kommunens indkøb skal have størst mulig andel af genbrug og up-cykling 

* Indkøbene skal fokusere på varer der er lokalt produceret og skabe grønne jobs. 

 

7. Grøn jobskabelse 
* Kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til nye grønne jobs 
* Kommunen indfører Doughnutøkonomi – ”Aarhus som Doughnut By” 

 

------------------------------ 

 

 

 



Signe Fløe, DGSB Aarhus’ anbefalinger 

Bæredygtigt byggeri  

Kommunen har gennem lokalplanerne mulighed for at stille krav til alt byggeri indenfor 
kommunegrænser. Lokaleplanerne giver mulighed for bl.a. at sætte krav til materialevalg og 
størrelsen på ny bebyggelse.  
  
Vi anbefaler at kommunen sætter krav for materialevalg herunder angiver et minimumskrav til 
andelen af genanvendt materiale.  
Vi anbefaler at kommunen sætter et loft på størrelsen af nybygget huse da de mest bæredygtige 
kvadratmeter er dem vi ikke har. I 2020 var et gennemsnitligt nybygget parcelhus på 205 
kvadratmeter.  
 
  

Borgerinddragelse   
Vi anbefaler at kommunen nedsætter et klimaborgerting eller ungeklimaråd på kommunalt niveau. 
Det kan være et afgørende mandat i klimakampen for befolkningen, hvis et borgerting sikres et stærkt 
og frit mandat. Borgernes stemme skal være med til at drive den grønne omstilling, da det har 
indflydelse på alle borgers hverdag.  
 
 Vi anbefaler at et borgerting nedsættes gennem borgerlotteri, hvor et antal tilfældigt udvalgte borger 
inviteres til at deltage på E-boks, og derefter udvælgelse ud fra bestemtbaggrundsvariabler for at sikre 
et repræsentativt borgerting.   
 

Bilfri midtby  

Bilparken i Danmark er stigende, hvilket regeringens politik kun understøtter. Dette må ikke blive ved. 

Derfor må vi i de store byer gå forrest og vise fastlægge vores infrastruktur så den tilgodeser de 

bæredygtige valg og samtidig skaber en bedre by. 

En bilfri midtby er ikke en umulig opgave, og vil sikre at bilen ikke bliver det nemmeste valg. Som start 
kan kommunen ensrette vej, som derved frigiver plads til cykelstier.  
  

Biodiversitet  
Vi vil gerne rose Aarhus byråds beslutning om at nedsætte 75 millioner i budget loven til 
naturinvesteringer samt ansættelse af en stadsbiolog. 
 

Der skal dog stadig ske mere på området. Vi anbefaler stærkt at Aarhus kommune bliver en sprøjtefri 
kommune. Hvilket vil sige at der ikke må sprøjtes på alt jord ejet af kommunen. 17 kommuner er 
sprøjtefri kommuner, og Aarhus skal med på vognen! 
 

CO2-skyggepris  

Vi anbefaler at kommunen indføre en internpris på CO2 på 850 kr. pr ton, som de medregner når de 



skal træffe beslutninger om offentlige indkøb. Dette kan have afgørende effekt da 49,2% af 
udledninger fra alle offentlige indkøb, kommer fra kommunernes indkøb. 
 

 
 

------------------------------ 

 
 

 

BULLETPOINTS FOR MS-AARHUS 

Chris Bay, MS, Klimaretfærdighed 

 

 

1. Klimakrisen er ulige fordelt 
Det står nu klart, at folk i det globale syd bliver uforholdsmæssigt hårdt ramt af menneskeskabte 

klimaforandringer. Det betyder at det er dem som kommer til at lide hårdest under ekstremt vejr, 

hungersnød, stigende vandstand og tab af lokale erhverv og decideret beboelige områder. 

 

2. Klimaretfærdighed som koncept 
Betyder for os, at de lande, som hovedsageligt ligger nord for ækvator, der står for langt den største del af 

drivhusgasudledningen, og som allerede nu er fuldt ud industrialiserede, skal bære den største del af byrden 

for den globale omstilling til et stabilt klima og begrænsning af globale temperaturstigninger. 

Ikke blot fordi det er os der har skylden, men det er også os der har magten og pengene. – nu kræver det bare 

vilje! 

  



3. Klimaretfærdighed i praksis. 
Det er nemt at sige at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs og vi i vesten har en klimagæld der skal 

tilbagebetales. At bære det ud i livet er svært. 

Men det betyder udover udviklingsstøtte også at alle klima og miljø-eksternaliteter i nordvestligt forbrug skal 

internaliseres. 

Dvs. At de problemstillinger og fremtidige udgifter der følger med f.eks. et byggeprojekt eller forbrug, skal 

betales ved indkøb, så det ikke er de fattigste lande der står tilbage med regningen af vores klimaomstilling. 

 

4. Eksempler på internalisering: 
a. Når Aarhus kommune og AarBus køber nye smarte emissionsfrie el-busser, så skal råmaterialerne 

ikke komme fra ubæredygtige kilder der udbytter lokalsamfund i den 3. verden og globale syd. Tiden 

hvor vi kan opføre os som koloniherrer, der plyndrer og skrider igen er forbi. 

b. Når Aarhus kommune investerer i grønne og services, f.eks. klima-bæredygtig kaffe til kantinerne, så 

skal profitten gå tilbage til lokalsamfundene og ikke til nationale eller multinationale virksomheder. 

c. Al bortskaffelse af materiel skal betales ved indkøb og skal ske lokalt. 

Allerede nu ser vi hvordan batterier, gamle solceller og andet ”grønt” isenkram ender op på 

lossepladser i den 3. verden.  

Ligesom at meget af det affald der bliver sendt til genbrug eksporteres, og ender på urene 

genbrugsstationer i den 3. verden. 

 

 

5. Kædeansvar, kædeansvar, kædeansvar og atter kædeansvar. 
Kort sagt betyder klimaretfærdighed at hele produktions, forsynings og servicekæden i Aarhus kommune skal 

gentænkes og sikre støtte til den udviklende verden, samt droppe udbytningen af denne. 

 

 

6. Kollektive løsninger på strukturelle problemer 
Klimakrise kan ikke løses på de nuværende markedsstrukturer, hvor enkelte virksomheder og borgere spilles 

ud imod hinanden.  

i stedet skal løsninger bæres af lokale flade kollektiver, hvor pengene ikke trækkes ud i toppen men i stedet 

fordeles ligeligt i de samfund vi handler med: Lokalt, Regionalt og globalt. 

For at støtte op om dette kan Aarhus kommune med fordel vælge at omlægge vores indkøbsstrategi, så vi 

samarbejder med lokale NFP-bevægelser omkring bæredygtigt forbrug og produktion. 

 
 

------------------------------ 

 

 

Landbrug og fødevarer, Klimaborgerrådet til Byrådet ’20 

Det overordnede princip: Lokal produktion af sunde, klimavenlige fødevarer til lokale forbrugere    

Kommunen går aktivt ind i en omstilling, der gør vores landbrug og fødevarer klimavenlige.  

Det sker i samspil med landmænd og fødevareproducenter, forbrugere og ngo’er, detailforretninger, cafeer og 

restauranter, offentlige institutioner og kantiner, kommunen som samlet virksomhed.   

 



1. Omstilling og reduktion af kødproduktion – plantebaseret mad i stedet for svinefabrikker, og 

industrikostalde   
Danmark producerer i alt godt 32 mio. slagtesvin og levende smågrise årligt og vi har 1,5 mio kvæg.  

Samlet står dyreproduktionen for 80% af landbrugets samlede udledning, der udgør 1/3 af al CO2 udledning i DK   

 

Forslag:  

 opkøb af landbrug med dyreproduktion der omstilles til intensiv, grøn planteproduktion 

 omlægning af kommunens kantiner, skoler, institutioner etc. til 75% plantebaseret kost 

 kobling mellem producenter og klimavenlige fødevarefællesskaber af forbrugere 

 etablering af nye iværksætterindustrier inden for klimavenlige fødevarer 

 samarbejde med restauranter og detailhandel der er med på at omstille varesortiment og 

image 

 uddannelse af klimaambassadører inden for mad og fødevarer der når bredt ud blandt borgere 

og uddannelser 

 skolekurser om klimavenlig mad 

 etablering af Danmarks første innovationscenter og -zone for virksomheder som satser på 

produktion og eksport af fremtidens klimavenlige fødevarer.  

 

2. Jord frikøbes til klimavenlig dyrkning. Etablering af Økologiske jordbrugsfonde og Andelsgårde   

Der etableres 2 lokale økologiske jordbrugsfonde, som begge opkøber lokale landbrug ifm. krak eller 

salg.  

Det opkøbte udstykkes i mindre jordbrug, der sælges eller lejes ud til klimavenlig dyrkning. 

Fondene råder tilsammen over 2 mia. som tilvejebringes via borgeropkøb, fonde m.v. Med 

nugældende jordpriser vil der kunne opkøbes ca. 13.000 ha. Kommunens egne landbrugsjord indgår 

også i dette.   

 

3. Udfasning af lavbundsjorde   

I dag er der små 200.000 ha lavbundsjorde der drænes med henblik på dyrkning. De udleder store mængder 

CO2 og er meget lidt rentable. Hvis de frikøbes og man standser dræningen vil de oversvømmes og 

udledningerne af CO2 stoppe.  

   

Forslag: Aarhus kommunen frikøber sammen med staten 3-5.000 ha lavbundsjord i kommunen. 

Aarhus’ andel udgør cirka ½ mia.  

 

4. Etablering af klimavenlige fødevarefællesskaber   
Konceptet: Fødevarefællesskaber køber sunde og klimavenlige fødevarer, som er produceret af lokale 

landmænd i passende transportafstand fra byen. Der indgås aftaler om klimavenlig produktion, kvalitet, 

mængder, pris og levering.   



Fødevarefællesskabet står herefter for formidling af fødevarerne til de borgere, institutioner, foreninger, 

restauranter etc., som indgår i fællesskabet. Landmændene får sikkerhed for levering, priser og mængder. 

Kunderne får sikkerhed for sunde, lokale, klimavenlige fødevarer.  

   

Forslag: Kommunen hjælper aktive borgere og foreninger med at etablere et Fødevarefællesskab i 

Aarhus efter disse principper. Der etableres et sekretariat som forestår, planlægger og koordinerer 

Fødevarefællesskabets aktiviteter. Fødevarefællesskabets sekretariat modtager en årlig bevilling på til 

ansættelse af 3 medarbejdere og overhead.   

 

5. Opstart af Klimavenlige dyrkningsformer – så 62% af Danmarks jord ikke længere udleder CO2 men 

i stedet lagrer CO2   
Konventionelt landbrug er baseret på industriel monokultur. Ifølge FN er denne dyrkningsform den aktuelt 

største trussel mod klima og verdens fødevareforsyning. Det skaber muldflugt, sult, klimaforandringer og 

ødelægger biodiversiteten (jf. FN, iPES FOOD ”From Uniformity to Diversity”, 2016).    

Gennem 40 år er der udviklet en række alternative dyrkningsformer, som kan genoprette muld og 

biodiversitet, opsuge og lagre CO2 i stedet for at udlede drivhusgasser. Disse dyrkningsformer fremmes 

gennem en målrettet og systematisk indsats, hvor kommunen spiller aktivt sammen med borgere, landmænd, 

landbrugsskoler, forskere og fødevareerhverv.   

Forslag:  

* Der omstilles til en permakulturel dyrkning og kommunen understøtter på flere måder. Fx med en 

opstart af 10-15 omstillede eller nyopkøbte brug.    

 Dyrkningen på disse brug kendetegnes ved at være biodivers med mange sorter i stedet for 

monokultur, med vækst i flere lag, uden pløjning og uden gifte; man dyrker mange afgrøder i 

en intensiv smådrift.  

 Dyrkningen kombineres med skovhaver og frugtlunde med frugttræer og buske. Der sikres 

plads til mange slags dyr; foruden køer og svin også fx får, geder, kaniner, ænder, gæs, høns.  

 Køer etc. afgræsser systematisk og gøder derved jordbunden. Der kombineres med 

uddannelser og dyrkningen følges af forskere.   

 Kommunen understøtter dette gennem etablering af et Center for klimavenlige fødevarer, med en 

grundbevilling på 10 mio. kr.   
 

 

 

 

 

 

 

 


