Miljø- og Energiudvalget

Punkt 7.

Orientering: Fremme af bæredygtig udvikling i landbruget. Grønne udviklingsplaner
og kommende Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling (NBL)
2015-058488
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering beskrivelse af arbejdet med
fremme og understøttelse af bæredygtig landbrugsudvikling i Aalborg Kommune.
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Sagsbeskrivelse
Landbruget forvalter en stor del af landets arealer og bidrager bl.a. til udledning af næringsstoffer og klimagasser til omgivelserne. Der er derfor et stort potentiale i at understøtte den bæredygtige udvikling af landbrugene.
Tidligere har kommunernes arbejde med miljøforhold primært handlet om godkendelse og kontrol. Mange
landmænd overholder reglerne og er parate til at fokus ændres fra kontrol til samarbejder om bæredygtighed. Kommunens understøttelse af dette vil fremme den bæredygtige udvikling i landbruget.
I Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling samarbejder kommuner og erhvervsliv allerede omkring bæredygtig udvikling af industrivirksomheder. Det vil være en naturlig videreførelse at udvide dette samarbejde til
også at omhandle landbrugene.
Miljø- og Energiforvaltningen har gode erfaringer med samarbejdet med landbrug. I 2014/2015 har Miljø- og
Energiforvaltningen sammen med AgriNord, Økologisk Landsforening og lokale landmænd udarbejdet Grønne Udviklingsplaner på 18 ejendomme. Formålet med planerne er at fremme den bæredygtige udvikling
gennem handleplaner for bæredygtighedstiltag.
Konkret er der opnået:
 Forbedret afgræsning af 150 ha, gennem nye hegninger
 Reduceret pesticidforbrug på to ejendomme
 Afklaring i forbindelse med opstart af økologisk gårdbutik
 Afklaring af tre ejendommes udviklingsmuligheder i forhold til påvirkning af natur
 Etablering/pleje af natur gennem naturplaner på tre ejendomme
 En ejendom har fået gennemført omlægningstjek i forhold til økologi.
Der er afholdt temamøder om små tiltag, som landmændene selv kan gøre for at gavne natur og vandløb.
Dette er de første aktiviteter i opstarten af et egentlig netværk for bæredygtig landbrugsudvikling.
Miljø- og Energiforvaltningen har desuden medvirket til omlægningstjek i forhold til økologi. I alt er der gennemført 55 omlægningstjek i Aalborg Kommune i 2014-2015. På landsplan har ca. 1/3 af landmændene,
som har fået gennemført omlægningstjek, tilkendegivet, at de agter at omlægge til økologi i løbet af en 3-årig
periode.
Implementering i det fremtidige daglige arbejde
Fremadrettet følges der op på de grønne udviklingsplaner i forbindelse med tilsyn og miljøgodkendelse af
ejendomme. Desuden vil der være fokus på arbejdet med bæredygtighed i forbindelse med tilsynet med alle
ejendomme. Op til 10 husdyrbrug vil årligt blive screenet i forhold til oplagte bæredygtighedstiltag og støtte i
forhold til gennemførelsen af disse.
I forbindelse med jordfordelingsopgaven udarbejdes grønne udviklingsplaner for ejendomme, hvor det er
relevant. I arbejdet med bæredygtighed vil andelen af økologiske bedrifter søges øget, ligesom lokal afsætning af produkterne vil søges understøttet.
Nye projekter i relation til bæredygtighed
For at understøtte den bæredygtige udvikling af landbrugene etableres der et netværk for bæredygtig landbrugsudvikling. Netværkets aktiviteter skal understøtte udviklingen gennem temamøder, erfaringsudveksling,
samarbejder om bæredygtighed m.m.
Samarbejdet med landbrugene skal bygge på kendskab til det enkelte landbrugs status for bæredygtighed.
På den måde kan der samarbejdes om de største potentialer for bæredygtighed på den enkelte ejendom.
Flere landmænd har vist stor interesse – både for netværket og for arbejdet med bæredygtighed i tilsynet.
Netværket samt udvikling og afprøvning af bæredygtighed i tilsynet søges finansieret ved EU-projektmidler
gennem NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med landmænd, landboforening, Merkur Bank, Danmarks Naturfredningsforening mm.
Synliggørelse og formidling til kommunens borgere
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For at fremme den bæredygtige udvikling vil der være fokus på at synliggøre og formidle de gode historier til
borgere, politikere og landmænd. Formidlingen kan f.eks. ske på kommunens facebook, hjemmeside, landbrugsblade m.m. Formålet er at sætte bæredygtig landbrugsproduktion på dagsordenen både for borgere og
landmænd, således dette kan understøtte den bæredygtige udvikling.
Samlet vurdering af indsatsen
Samlet set understøtter arbejdet med grønne udviklingsplaner, bæredygtighed i miljøtilsynet, netværk for
bæredygtig landbrugsudvikling og fremme af økologi de målsætninger i forhold til klima, bæredygtighed og
økologi, som er indeholdt i kommunens klima- og bæredygtighedsstrategier.
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