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Orientering om status og udvikling af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
2018-006828
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiforvaltningens orientering status for Netværk for
Bæredygtig Landbrugsudvikling.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrunden
Byrådet har fra budget 2018 afsat midler til Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling.
Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling er oprettet i et partnerskab med de lokale landboforeninger
LandboNord og Agri Nord. Netværket har organiseret sig med en bestyrelse med deltagelse af Miljø- og
Energiudvalget samt de to foreningers formænd.
Netværkets kerneaktiviteter er:
 Større tværgående projekter (recirkulering af næringsstoffer, genbrug og genanvendelse af plast
mm)
 Udarbejdelse af Grønne Udviklingsplaner på konkrete landbrug. Planer som fører til konkrete tiltag.
 Netværksmøder med et inspirerende og understøttende indhold i forhold til bæredygtig
landbrugsudvikling
Status på aktiviteterne
I Aalborg Kommune er der nu en kerne på ca. 40 landmænd, som har fået udarbejdet Grøn Udviklingsplan
og som deltager i netværksmøderne. Herudover deltager enkelte andre interesserede landmænd samt en
repræsentant fra Agri College i Aalborg.
De Grønne Udviklingsplaner giver bud på konkrete bæredygtige tiltag på de enkelte landbrug med en
tilknyttet handlingsplan, som understøtter gennemførsel af tiltagene. Det drejer det sig om f.eks. bedre
afgræsning, bedre arrondering, energioptimering, omlægning til økologi, brug af regnvand til staldvask,
etablering af biogasanlæg, naturprojekter på tværs af ejendomme, solcelleanlæg og minivådområder m.
bedre dræning.
Tilbagemeldingerne fra landmændene
I sommeren 2018 er der lavet en evaluering af netværket (bilag). Der er sendt spørgeskema til 45 landmænd
og gennemført 5 interviews. 19 landmænd har besvaret spørgeskemaet.
Landmændene peger på, at de grønne udviklingsplaner og netværket tilfører værdi blandt andet ved:




at give et fælles billede af og inspiration til arbejdet med bæredygtighed
processen giver landmanden mulighed for at stoppe op og overveje fremtidige tiltag
at skabe en god dialog med kommune og landboforening

Alle de adspurgte landmænd vil gerne deltage i netværket fremadrettet og 15 ud af 19 landmænd peger på
at de vil anbefale netværket til kollegaer. 8 ud af 10, som ikke allerede har en Grøn Udviklingsplan,
efterspørger mere information om planerne.
Udvikling af netværket
Partnerskabsaftalen med landboforeningerne er netop fornyet. Dette sikrer, at netværket kan fortsættes og
udvikles i det næste år, idet også foreningerne leverer ressourcer ind i partnerskabet.
Det er besluttet, at tilbuddet om deltagelse i netværksaktiviteter fremover skal gives til alle landmænd i de
nordjyske kommuner, som er landboforeningernes naturlige kundeområder. Derudover skal der fortsat
tilbydes Grønne Udviklingsplaner til landmænd i Aalborg Kommune. Arbejdet med plastgenanvendelse skal
fortsættes og der skal søge finansiering til øvrige projekter samt udvidelse af aktiviteterne i de øvrige
nordjyske kommuner.
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Bilag:
evalueringsrapport NBE Landbrug med logo
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