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Baggrund
I forhold til de helt store globale udfordringer i relation til en bæredygtig udvikling, vil indsatser målrettet
Klimaet, En ren Limfjord, Plast og fremme af den cirkulære økonomi være helt centrale indsatser for en
bæredygtig kommune. Med nedenstående forslag vil det sikres, at Aalborg kommune fastholder sin
førerposition i forhold til den grønne omstilling, jf. Aalborgs DNA.
Forslag til de anbefalede første konkrete indsatser er derfor målrettet disse indsatsområder og kategoriseret i
3 overordnede ”pakker”. Med vedtagelsen af Bæredygtighedsstrategien for 2020-2024 vil byrådet fastlægge
de efterfølgende indsatser.
1) Klimaet
2) En Ren Limfjord
3) Plast og Cirkulære Økonomi

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Indenfor området ”en ren Limfjord” anbefales det at følgende aktiviteter igangsættes.
En ren Limfjord
Masterplan for en bæredygtig fjord
NBL – øget erhvervsservice
Klima- og Naturgenopretnings-projekter omkring
Plastfri fjord
Limfjorden
MiniStenRev
Verdens Mål projekter
Økoturisme

Blå biomasse

Masterplan for en bæredygtig fjord:
Som pilotprojekt i regi af Limfjordsrådet udarbejder forvaltningen en masterplan for Aalborg kommune, som
identificere hvilke tiltag der skal gennemføres for at sikre at Aalborg kommune aktivt bidrager til en
bæredygtig fjord omfattende
- Helhedsplaner for vandhåndtering i de 5 store vandsystemer
- Potentialer for blå bæredygtig turisme
- Identifikation af områder hvor der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs
- Erhvervspotentialer for opfiskning af
- Områder hvor strandengene skal bevares, udbygges og flyttes
- Konkret handlingsplan for klimatilpasningstiltag
- Reduktionsbehov for tilledningen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer fra byen og det åbne
land.

Klima- og Naturgenopretningsprojekt omkring Limfjorden:
I regi af Limfjordsrådet søges gennemført Naturgenopretning af fjorden, strandengene med samtidig fokus
på klimatilpasning. Forprojekt er gennemført i regi af Limfjordsrådet og Aage V. Jensens fond. En EUansøgning forventes udformet. Midler skal anvendes til egenfinansiering. By- og Landskabsudvalget vil være
oplagt samarbejdspartner i Aalborg.
MiniStenRev:
En grundforudsætning for en ”Limfjord i balance”, hvor fiskene er tilbage er en markant forbedring af
levevilkårene i fjorden. Selv etableringen af små stenrev med fokus på borgerdeltagelse vil gøre en stor
forskel.
Blå biomasse:
Erhvervsfremme projekt, som understøtter virksomheder, der anvender biomasse fra fjorden på en måde
som bevirker, at tiltaget også kan godkendes som virkemiddel i forhold til god økologisk tilstand i Limfjorden.
Gennem samarbejde i Limfjordsrådet og baseret på partnerskab med videns institutioner understøttes nye
projekter med henblik på anvendelse og implementering af blå biomasse i relation til næringsstofreduktion i
Limfjorden. Fokus på CØ herunder potentialer i forhold til bæredygtig anvendelse af blå biomasse til
eksempelvis økologisk proteinfoder etc.
NBL Øget erhvervsservice:
Udvidelse af NBL til at omfatte dobbelt så mange landbrug, et fordoblet servicetilbud til erhvervet. I dag
tilbydes 10 landbruget om året i regi af NBL at få udarbejdet grønne udviklingsplaner i samarbejde mellem
Kommunen og Landbrugets organisationer, ligesom der gennemføres konkrete udviklingsprojekter, der skal
gøre det lettere for landbruget, at gennemføre den grønne omstilling som er identificeret i de grønne
udviklingsplaner. Et eksempel er cirkulære løsninger til bortskaffelsen af landbrugsplast. For at efterleve
FN´s verdensmål om bæredygtige fødevareproduktionssystemer i 2030 anbefales NBL tilbuddet fordoblet til
at omfatte 20 grønne udviklingsplaner årligt.
Plastfri fjord:
Affaldsindsamling i / langs Limfjorden med fokus på sortering og plastgenanvendelse i tæt samarbejde med
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og Center for Grøn Omstilling (CGO). Projektet er en
opfølgning på anbefaling fra Limfjordsrådet om en indsats målrettet plast i fjorden. Der er kystkommuner
langs Limfjorden, der ikke mener de har affald, mens andre ved de har en del. Det kunne være relevant med
pilotprojekt i udvalgte kommuner, der kunne inspirere de øvrige. Med Aalborg kommunens engagement i
KIMO er det ønskeligt, at Aalborg går foran i indsatsen for en plastfri fjord.
Verdens Mål projekter:
Tværfaglig indsats, der årligt identificere 1 projekt, hvor der er fokus på at fremme alle verdensmål og særlig
fokus på fremme af biodiversitet og baseret på samskabelse og partnerskaber. Intern konsulentbistand til
alle forvaltninger med henblik på at accelerer omstillingen af den kommunale opgavevaretagelse, så den i
øget omfang fremmer FN´s verdensmål.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget vil betyde en udvidelse af driften. Da alle de foreslåede indsatser er baseret på partnerskaber jf.
Aalborg DNA, gennemføres indsatserne som projekter med tilhørende projektøkonomi. Dette indebærer, at
det af byrådet afsatte budget vil indgå som egenfinansiering i projekter, hvorfor den endelige projektøkonomi
og aktivitetsniveauet vil være minimum 3 gange større end ovenstående angivne budgetter.

