Miljø- og Energiudvalget

Punkt 12.

Orientering om etablering af lokale foreninger til produktion af økologisk kød
2018-019464
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering at forvaltningen i regi af
Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling understøtter etableringen af lokale foreninger, der har til formål at
fremme et bæredygtigt forbrug af fødevarer.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen var fraværende.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Foreningerne etableres i regi af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling med hjælp fra Aalborg
Kommunes Grønne Agent. Formålet med projektet er at give borgerne mulighed for at medvirke til
produktion af lokalt og økologisk kød i partnerskab med lokale landbrug.
Grønne Agenter understøtter etableringen af lokale foreninger, hvor medlemmerne indgår en aftale med
landmænd om at passe køer med kalve, hvorefter medlemmerne får mulighed for at aftage kødet, når
kalvene slagtes. Køerne afgræsser et kommunalt areal, hvilket understøtter en byudvikling med fokus på
bæredygtigt lokalt forbrug.
Dyrene vil typisk være Jersey tyrekalve, der under traditionelle driftsformer aflives, fordi de ikke er rentable i
produktionen. Derved går kalvene ikke til spilde og køerne får stimuleret deres yngelplejeinstinkt.
En forundersøgelse i Vejgaard og i Skipper Samrådet viser, at der er stor interesse fra aalborgenserne til at
deltage i sådanne projekter.
Formålet med foreningerne er:
- at give nem adgang og tilhørsforhold til lokal fødevareproduktion.
- at fremme engagementet i og viden om økologiske produktionsformer.
- at øge bevidsthed om dyrevelfærd og respekt for fødevarer, hvilket kan mindske madspild og kødforbrug.
- at styrke båndene i lokalsamfund og øget trivslen gennem sunde madvaner og styrkede relationer.
- at styrke sammenhængskraften mellem land og by i Aalborg Kommune.
- at skabe mere varierede naturområder og øget biodiversitet.
Miljø- og Energiforvaltningen vil i 2018 som et pilotprojekt understøtte oprettelsen af en forening i Hasseris
Enge i samarbejde med den landmand der i forvejen forpagter Kommunens areal. Målet er at etablere en
forening med 24 medlemmer, der hver får mulighed for at aftage ¼ kalv. Der søges etableret et samarbejde
med en eller flere boligselskaber om at understøtte foreningen. Erfaringerne fra første år skal bruges af
Aalborg Kommune og dyreholdere med henblik på at øge antallet af foreninger fra 2019.
Lignende foreninger er med succes etableret i andre kommuner, blandt andet har Vejle Kommune
understøttet oprettelsen af ikke mindre end 29 ”kogræsserforeninger”.
Konceptet understøtter både FN’s Verdensmål 12 (delmål 12.8) om, at det skal sikres, at mennesker alle
steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen og
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-20 om, at borgere og lokalsamfund, skal deltage aktivt i at
skabe grundlaget for en god og bæredygtig trivsel.
Økonomi
I forbindelse med projektet vil der være udgifter i størrelsesorden 50.000 kr. til hegning og opsætning af
andet udstyr på det kommunale areal, der skal afgræsses. Der er fundet midler til finasiering af projektet i
Center for Grøn Omstilling.
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