Miljø- og Energiudvalget

Punkt 17.

Orientering vedrørende økologiindsatser i Miljø- og Energiforvaltningen
2016-002111
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om økologiindsatser i Miljøog Energiforvaltningen.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen arbejder for at fremme økologien bredt i Aalborg Kommune, både vedrørende
jordbrug, køkkendrift, kommunale indkøb mv. for herved at opfylde Bæredygtighedsstrategiens mål om at



Økologiske fødevarer skal udgøre minimum 60% i kommunens storkøkkener, kantiner, skoler og institutioner i 2020
Der skal ske en forøgelse af det økologisk drevne areal i kommunen.

Fokuspunkter for Miljø- og Energiforvaltningen i 2016 er leverance og produktion, kvalitetsstandarder for
mad samt uddannelse af personale og under disse fokuspunkter arbejdes der med flere spændende initiativer.
Lokale økologiske fødevarer
I samarbejde med Fokus Folkeoplysning - Kaffe Fair og Madservice Aalborg undersøges mulighederne for at
etablere en social økonomisk virksomhed, med produktion af grønsager og et forarbejdningsled, hvor de
lokale økologiske grønsager forberedes og snittes til brug i Madservices storkøkkener.
I relation hertil er der kontakt til to andre konkrete initiativer i Aalborg Kommune – Nebula og Egholm Folkefarm, som ønsker at fremme bæredygtighed og lokale fødevarer. Her arbejder Miljø- og Energiforvaltningen
for at understøtte projekterne, blandt andet som bindeled mellem forskellige aktører og mulige samarbejdsparter.
Dertil kommer, at Miljø- og Energiforvaltningen vil indgå i en dialog med leverandører til Aalborg Kommunes
storkøkkener (f.eks. Dansk Cater, AB Catering, Hørkram og Catering En-gros) for at få flere lokale varer i
deres sortiment.
Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø deltager i en styregruppe hos Filstedvejen Skole, som er en LOMA skole,
hvor der arbejdes med at integrere eleverne i måltidsproduktionen på skolen i tæt samarbejde med lokale
producenter. Forvaltningen har her særligt fokus på at understøtte forbindelserne til de lokale producenter.
Forøgelse af det økologisk drevne areal i kommunen
Hvert år fremover udfærdiges opgørelse over det samlede økologisk drevne areal i Aalborg Kommune.
For nylig har der været afholdt informationsmøde for mælkeproducenter i Aalborg Kommune vedr. mulighederne for omlægning til økologi. Mødet blev afholdt i samarbejde med Arla, Økologisk Landsforening og Agri
Nord. Efterfølgende følges op på nogle af de ønsker, der blev givet, bl.a. mulighederne for en afgræsningsbørs, hvor landmændene kan finde areal til afgræsning samt muligheder for et omlægningskursus/netværk
for kommende/nye økologer.
I Bæredygtighedsstrategien er der fokus på at fremme omlægningen af arealer i kommunen til økologisk
drift. Under arbejdet hermed er Miljø- og Energiforvaltningen stødt på ideen med Egholm som økologisk Ø.
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår derfor, som en del af bæredygtighedsstrategien, at opstille mål om at
forøge naturbeskyttelsen på Egholm, hvor store dele er udlagt som natura2000 område, ved at:
 Fremme omlægningen til økologi på Egholm, således at aalborgenserne får adgang til lokale økologiske
fødevarer lige i centrum af Aalborg.
 Give økologien et stærkt brand ved en omlægning af hele øen til økologisk drift.
 Understøtte et økologisk landbrug med mange dyre- og grønsagstyper, for at skabe mulighed for en god
formidling med for eksempel besøg af skoleklasser og institutioner som understøtter tanken om fra have
til mave.
 Understøtte flere socialøkonomiske virksomheder tilknyttet produktion og forarbejdning af fødevarer.
 Anvende det kommunale fødevareindkøb til at fremme en omlægning til økologi.
Der er ligeledes et ønske om at få recirkulering af næringsstoffer til markerne på Egholm, hvilket er i tråd
med de økologiske indsatser som allerede arbejdes på.
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Miljø- og Energiforvaltningens opgave vil være at sikre, at det kommunale indkøb understøtter omlægningen
samt at understøtte aktørerne, skabe konstruktive kontakter og støtte processerne i tilknytning til den økologiske omlægning.
Nogle af de ideer der arbejdes med i den sammenhæng omfatter etableringen af en ”Folkefarm”, som skal
gøre det muligt for borgerne at købe grønsager og kød direkte fra Egholm. Dertil kommer etableringen af
forarbejdningsvirksomhed, som sikrer, at grønsager og kød kan anvendes i de offentlige køkkener.
Egholm udgør et areal på omkring 600 ha, heraf er ca. 500 ha landbrugsjord.
Recirkulering af organiske affaldsprodukter
Ved specielt økologisk fødevareproduktion er der markant behov for at få tilbageført økologisk organiske
næringsstoffer som kompensation for de fjernede afgrøder. Der undersøges blandet andet om kommunens
have og parkaffald kan afhentes og komposteres direkte ved landmændene. Kommunen kan således være
en medspiller i at næringsstoffer kommer tilbage til de økologiske marker, hvor der er mangel på næringsstoffer. Behovet fra økologer i Aalborg Kommune samt regler for hvad de må modtage skal kortlægges. I
samarbejde med affaldsplanlægger og Park & Natur afdækkes henholdsvis hvilke mængder recirkulerbart
affald, der er til rådighed fra private borgere og hvilke mængder, der er til rådighed fra kommunens egne
arealer.
Økologi i offentlige køkkener
Det skal undersøges, om kvalitetsstandarderne for mad til de ældre kan være en barriere for forøgelse af
økologiprocenten i de offentlige køkkener.
Som opfølgning på uddannelse af personale i økologi i køkkener skal det undersøges, om der er behov for
yderligere opkvalificering, og hvordan det sikres, at der fortsat sker en uddannelse af nye kollegaer.
Der gøres status på økologiindsatsen i alle forvaltninger. Der skal årligt i hver forvaltning laves en opgørelse
over økologiprocenten i kommunens storkøkkener, kantiner, skoler og institutioner, for at synliggøre status i
forhold til målet på 60 % i 2020. Endelig er det forventningen, at der hvert år, som led i bæredygtighedsfestivalen, laves en officiel fejring af de køkkener, kantiner, skoler og institutioner, der har opnået et nyt økologisk
spisemærke.
Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen varetager projektlederrollen for den økologiske omstilling i Aalborg Kommune i
tæt samarbejde med specielt Ældre- og Handicapforvaltningen. Samtidig understøttes en økologisk omlægning af landbrugsarealerne i kommunen bl.a. ved at fremme lokal produktion og kommunale indkøb af økologiske fødevarer med mindst mulig klimafodaftryk.
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