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Indledning
Bæredygtighedsudvalget er på rette spor.
De grundlæggende beslutninger om udvalgets arbejde er truffet, processen er fastlagt, formen på udvalgets
afrapportering til byrådet er besluttet og der er udarbejdet en kommunikationsstrategi.
Udvalget har prioriteret hvilke temaer, der særligt skal arbejdes videre med. Der skal afholdes fem møder om
forskellige temaer.
De første to temamøder er afholdt, og der arbejdes med konklusionerne fra disse.
På temamøderne har vi inviteret en lang række interessenter til at give deres bidrag, ligesom udvalget har
lagt op til diskussioner på Facebook og været til stede ved diskussioner på skoler og i lokale medier.
Arbejdet i udvalget har været præget af stor gejst. Udvalget har nedsat en række arbejdsgrupper, som
arrangerer temamøder, hvor en lang række nøgleaktører, interessenter og eksperter har kunnet give deres
besyv med. Derudover har udvalgsmedlemmer bidraget til diskussioner på Facebook, i skoler og i lokale
medier. Uden denne indsats var vi ikke nået så langt.
Hele processen er blevet dokumenteret. Udover de officielle mødereferater er der skrevet en opsamling fra
hvert møde og alle de mange ideer er skrevet ned og indgår i det videre arbejde.
I denne midtvejsrapportering er samlet opsamlinger fra de afholdte møder, derudover er en række centrale
vedtagelser og dokumenter fra udvalgets arbejde gengivet.
Det er et omfattende dokument, helt i tråd med udvalgets ønske om åbenhed i arbejdet og om, at Byrådet
skal have muligheden for at lade sig inspirere af alle elementer i udvalgets arbejde. Arbejdet med at
formulerer anbefalinger til byrådet foregår fra august 2019 til februar 2020 og vil løbende kunne følges i
dagsordener og referater fra udvalgets møder.
Jeg håber, Byrådet vil tage godt imod midtvejsrapporten og se den som et tegn på, at udvalget er på rette
spor.

Flemming Hynkemejer
Formand for bæredygtighedsudvalget
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Det hidtidige arbejde i udvalget
Byrådet besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, der skal komme med
anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i FN’s verdensmål.
Den 19. december 2018 besluttede Byrådet kommisoriet for udvalget, og udpegede følgende 5 medlemmer
af Byrådet til udvalget:
Michael Mikkelsen (O), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B), Helle Røge (F) og Anita
Søholm (A).
Flemming Hynkemejer blev udpeget som formand for udvalget.
Den 14. januar mødtes de udpegede medlemmer, hvor udvalgets arbejde og ideer til øvrige
udvalgsmedlemmer blev drøftet.
Den 27. februar 2019 udpegede Byrådet de resterende medlemmer af udvalget:











Jakob Rauff Baungaard, World Perfect og aktiv i byudviklingsprojekt i Mørke
Søren Steen Møller, Afdelingsleder i Rambøll, geoteknologi og byggeri
Morten Storm Overgaard, Restaurant Moment og Friland
Lone Rubin, Kommunikation og Cirkulært Innovationsnetværk
Rikke Skyum, Djurslands Landboforening, Chef for Land, Miljø og Erhverv
Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power
Morten Therkildsen, Direktør for Renodjurs og Cirkulært Innovationsnetværk
Thorkild Hansen, Bæredygtig Kystkultur og Havhaven Ebeltoft Vig
Helle Marie Taastrøm, Naturcenterleder Randers Naturcenter
Christine Viemose, Kaløvig Center, grønt kursus- og konferencecenter.

Udvalget har efterfølgende holdt fire møder:
Den 11. marts præsenterede udvalgets medlemmer sig for hinanden, og man diskuterede formål, opgaver
og kommissorium for udvalgets arbejde og den fremadrettede proces.
Den 25. – 26. marts afholdt man et udviklingsseminar.
Her fastlagde man formen på outputtet af udvalgets arbejde. Det vedtagne papir indgår i denne rapport.
Ud fra de 17 verdensmål fastlagde man de temaer, som man vil arbejde videre med.
Man fastlagde fem ligestillede temaer:
 Naturkapital
 Vaner og forbrug
 Bæredygtig bosætning
 Fødevarer – Bæredygtig produktion og forbrug
 Bæredygtig vækst og erhverv (inkl. turisme)
Og fem tværgående virkemidler:
 Uddannelse i bæredygtig udvikling
 Bæredygtig vækst
 Vedvarende energi
 Politik for bæredygtig udvikling
 Partnerskaber for bæredygtighed
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Man nedsatte fem arbejdsgrupper, der skal arbejde med de fem temaer.
På samme møde vedtog man en kommunikationsplan, som indgår senere i denne rapport.
Den 11. juni arbejdede man med det første tema, naturkapital og man behandlede formen for det afsluttende
borgerinddragende arrangement. Samtidig behandlede man denne afrapportering.
Den 15. august afholdt man møde om det andet tema, vaner og forbrug. Samtidig arbejdede man med
konklusioner fra det foregående møde om naturkapital og behandlede igen denne afrapportering.
Detaljerede opsamlinger fra de fire afholdte møder indgår i denne rapport.
Herefter er der planlagt følgende møder:
10. sept. 2019: Temamøde om Bæredygtig vækst og erhverv
29. okt. 2019: Temamøde om Fødevarer – bæredygtig produktion og forbrug
5. dec. 2019: Temamøde om Bæredygtig bosætning
9. – 11. januar 2020: Borgerinddragende arrangement
23. januar 2020: Udvalgsmøde, hvor der opsamles på tværs, arbejdes med anbefalinger til byrådet og en
skitse til rapport.
18. februar 2020: Afsluttende møde, hvor den endelige rapport godkendes, der samles op på hele forløbet
og de næste skridt.
25. marts 2020: Byrådsmøde hvor rapporten fremlægges.

Udvalget har som en del af sin arbejdsform fortalt om sit arbejde på Syddjurs Kommunes Facebookside og i
forskellige andre fora bl.a. for gymnasieelever. Undervejs er der fremkommet en række umiddelbare ideer fra
medlemmer af udvalget, borgere, gymnasieelever mv. Nogle af disse ideer er sammenfattet i et foreløbigt
idékatalog, der er vedlagt som bilag. Idékataloget skal udvikles videre frem til den endelige afrapportering.
Udvalgets skal som en del af arbejdet sikre borgerinddragelse. Under behandlingen af de fem temaer vil
eksperter og særligt udvalgte interessenter blive inddraget, men derudover ønsker udvalget at gennemføre
et stort, samlet borgerinddragende arrangement i januar 2020. Arrangementet skal give input til
bæredygtighedsudvalgets arbejde og afsluttende rapportering fra en bred kreds af interessenter og borgere.
Samtidig skal arrangementet synliggøre de mange aktører, der allerede arbejder med bæredygtighed i
Syddjurs Kommune og understøtte et øget samarbejde mellem disse. Arrangementet er beskrevet nærmere
og det fysiske format og programmet for arrangementet skitseret i et afsnit i denne rapport.
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Centrale beslutninger i det hidtidige arbejde
Udvalget har besluttet, hvilket output arbejdet skal medføre. Samtidig har udvalget vedtaget en
kommunikationsstrategi, som udvalget skal ifølge kommissoriet. Disse vedtagelser er angivet nedenfor

Output af udvalgets arbejde
På udvalgets møde d. 25/3 besluttede udvalget følgende om outputtet af udvalgets arbejde, med den
bemærkning, at valget af output kan revideres af udvalget i løbet af processen og at i forbindelse med
afslutningen af udvalgets arbejde skal det overvejes, hvordan der senere kan ske en evaluering.
Kommissoriet for udvalget angiver, at udvalget skal udarbejde anbefalinger, der fremmer Syddjurs
Kommunes bæredygtighed med afsæt i FN’s verdensmål, til Byrådet. Samtidig understreges det, at udvalget
skal understøtte at bæredygtighed i Syddjurs Kommune er noget vi gør – sammen, fordi kommunens
ambitioner på området ikke kan indfris alene ved en kommunal indsats.
Kommissoriet angiver, at udvalgets anbefalinger afleveres i et notat, ledsaget af en rapport, der beskriver
udvalgets arbejde.
Forventningen om, at bæredygtighed skal være noget ”vi gør - sammen” får som konsekvens, at outputtet af
udvalgets arbejde skal være lettilgængeligt, og som aktør skal man kunne se sig selv i relevante dele af det
output, som udvalget leverer.
Det foreslås, at udvalget arbejder med følgende output, hvor punkt 1 – 4 vil udgøre det notat med
anbefalinger, som udvalget afleverer til Byrådet:
1) Forslag til en kommunal bæredygtighedsstrategi.
Papiret vedrører den kommunale virksomhed. Papiret skal være forholdsvis kort (1 – 3 sider) og pege på,
hvordan de mange dele af den kommunale virksomhed kan bidrage til bæredygtighed indenfor de områder,
udvalget har valgt at beskæftige sig med.
Da papiret henvender sig til mange aktører i den kommunale organisation, er det vigtigt, at det er operativt
og enkelt.
Papiret skal vedtages af byrådet og kan derfor ændres, efter udvalget har afleveret det til Byrådet.
2) Fælles charter for alle aktører i Syddjurs Kommune
Chartret henvender sig til alle i Syddjurs, kommunen, virksomheder, foreninger og privatpersoner.
Papiret skal være forholdsvis kort (1 – 2 sider) og pege på, hvordan man som aktør i Syddjurs kan bidrage til
at løfte på bæredygtighedsområdet indenfor de temaer, som udvalget har beskæftiget sig med.
Papiret skal vedtages af byrådet og kan derfor ændres, efter udvalget har afleveret det. Efter vedtagelsen i
byrådet er det tanken, at virksomheder, foreninger og privatpersoner kan tilslutte sig chartret.
Da papiret henvender sig til mange aktører er det vigtigt, at det er overskueligt og enkelt.
3) Forsag til 1 – 5 programmer indenfor konkrete temaer/nøgleproblemstillinger.
Programmerne er tænkt som handlingsanvisende opsamlinger på de temaer, som udvalget vælger at
beskæftige sig med.
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Programmerne skal være mere omfattende (cirka fem sider), og er henvendt til nøgleaktører indenfor
temaet, det være sig kommunale og ikke-kommunale.
Programmerne skal både fastsætte de overordnede målsætninger indenfor temaet og komme med bud på
handlinger, der kan føre hen til målsætningerne.
Programmerne er, som alt andet udvalget udarbejder, forslag, der kan ændres ved behandlingen i byrådet.
4) Idekatalog for projekter der måske/måske ikke er kommunale og måske/måske ikke involverer flere
aktører.
Undervejs i udvalgets arbejde vil der komme en lang række ideer på banen.
Udvalget vil i sin afrapportering videregive en række af disse ideer.
Nogle af ideerne vil udvalget udfolde og beskrive nærmere, herunder komme med et bud på hvilke aktører,
der kan bidrage til at føre dem ud i livet, og beskrive et eventuelt behov for finansiering, kommunalt eller
ikke-kommunalt.
I hvilket omfang udvalget vil vælge at prioritere de fremkomne ideer, herunder i hvilket omfang udvalget vil
vælge ikke at videregive nogle af de ideer, der er fremkommet undervejs i udvalgets arbejde, skal afklares
undervejs.
5) Her og nu projekter.
Kommissoriet angiver, at ”Udvalget kan løbende give de stående politiske udvalg anbefalinger om konkrete
initiativer med et bæredygtighedssigte”.
I tråd med dette står det aktører frit for at føre de ideer, der fremkommer undervejs i udvalgets arbejde, ud i
livet, også inden udvalgets endelige afrapportering.
Det er muligt for ikke-kommunale aktører at gå i gang med projekter, ligesom det står byrådsmedlemmer og
Byrådets fagudvalg frit for at handle på konkrete ideer.
6) Netværk, relationer, alliancer.
Udviklingen af bæredygtighedsindsatsen i Syddjurs Kommune standser ikke med udvalgets afrapportering til
Byrådet.
Det vil være brug for en løbende udvikling af nye initiativer mange år frem. Derfor er det en vigtig del af
udvalgets arbejde, at der lægges et godt grundlag for dette ved at relevante aktører opbygger netværk og
relationer.
Udvalget vil indtænke dette i sit arbejde gennem løbende inddragelse af borgere og aktører.
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Kommunikationsstrategi
På udvalgets møde d. 25/3 2019 besluttede udvalget følgende kommunikationsstrategi:
Budskaber
Give viden om udvalgets løbende arbejde
Øge viden om bæredygtighed med udgangspunkt i udvalgets arbejde
Bæredygtighed er en fælles opgave
Vi justerer presseindsatsen efter vinklingen af hvert tema.
Målgrupper
- byråd, borgere, erhvervsliv, samarbejdspartnere regionalt og nationalt
Kanaler
-

Udvalgets side: https://www.syddjurs.dk/baeredygtighed

-

Dagsordner: https://www.syddjurs.dk/dagsorden-og-referat

-

Presse: Pressemeddelelser, events – der søges aftaler med lokalpresse om dækning

-

Facebook – video, status, inddragelse

-

Linkedin – oplæg, status, inddragelse

-

Twitter – milepæle regionalt og nationalt

Generelt
-

Formanden er talsperson

-

Al mediearbejde sker efter aftale med formand og sekretær

-

Afstemmes ved afslutning af hvert møde.
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Opsamlinger fra de afholdte møder
Note: Opsamlingerne henviser til præsentationer fra de forskellige oplæg. Disse kan ses på sagen via Åben
Indsigt.
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Opsamling på første møde d. 11. marts 2019
- afholdt på Hubertuskroen, v. Møllerup Gods, d. 11. marts 2019

På billedet ses deltagerne. Fra vendte bagerst: Morten Therkildsen (Reno Djurs), Søren Steen Møller
(Rambøll), Jan Kjær Madsen (Syddjurs Byråd (B)), Flemming Hynkemejer (Udvalgsformand, Convert a/s),
Elinor Bæk Thomsen (Bæredygtighedskoordinator, Syddjurs Kommune), Michael Mikkelsen (Syddjurs Byråd
(DF)), Jørgen Ivar Mikkelsen (Syddjurs Byråd (V)), Lone Rubin (lonerubin.dk). Forrest fra venstre: Rikke Skyum
(Djursland Landboforening), Helle Røge (Syddjurs Byråd (SF)), Christine Viemose (Kaløvig Centeret), Helle
Marie Taastrøm (Naturcenterleder), Thorkild Hansen (Bæredygtig Kystkultur), Anita Søholm (Syddjurs Byråd
(A)) og Jacob Rauff Baungaard (Worldperfect).
Desuden består gruppen af Ole Wolf (Sekretær, Syddjurs Kommune) samt Lene Skovsgaard Sørensen (Djurs
Windpower) og Morten Storm Overgaard (Restaurant Moment), der begge var forhindrede i at deltage i det
første møde.,

1. Formål, opgaver og kommissorium
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Flemming præsenterede hovedtrækkene i udvalgets kommissorium. Udvalgtes opgave er at udarbejde
anbefalinger til, hvordan Syddjurs Kommune kan styrke bæredygtighed og grøn omstilling. Udgangspunktet
er FNs verdensmål, og bæredygtighed skal forstås bredt med inddragelse af økonomiske, sociale, kulturelle
og miljømæssige forhold. Udvalget afrapporterer til Byrådet i marts 2020, og der skal være midtvejsstatus i
august 2019. Undervejs skal der inddrages borgere og interessenter, f.eks. via offentlige møder og
workshops. Se mere på Flemmings slides.
Flemming fortalte også historien om, hvordan Møllerup Gods har udviklet sig til en dynamo for bæredygtig
erhvervsudvikling. Det handler nye materialer fra affalds- og spildprodukter, superfood og nye
byggematerialer, hamp og hudpleje. Convert, som Flemming er direktør for, har hovedkontor på Møllerup
og produktion i Thisted.

2. Deltagerpræsentation
Vi tog en runde, hvor alle præsenterede sig med udgangspunkt i de medbragte og forberedte
bæredygtigheds CV’er. Det er umuligt at referere
mangfoldigheden af kompetencer, ideer og drivkraft.
Udover egne kompetencer, kunne deltagerne også
lufte ideer og tanker til videre til overvejelser - et par
smagsprøver:
 Det syder og bobler i græsrødderne, meget
vil komme nedefra
 Det er vigtigt med handlekompetencer til hr
og fru Syddjurs Kommune
 Klimakristendom: Mennesket skal forvalte
jorden.
 Vi skal ikke kun optimere i værdikædens ende(tarm) (affaldet), men tænke i cirkler.
 Kærlighed til naturen er en vigtig drivkraft

Der er meget mere at hente i bæredygtighedsCV’erne.
3. Bæredygtighed i Syddjurs Kommune
Elinor gav et indblik i Syddjurs Kommunes ambitioner og strategier på bæredygtighedsområdet.
Kommunen vil tage del i ansvaret for at opnå FNs 17 verdensmål og være foregangskommune i
forhold til bæredygtighed. Det afspejler sig i kommunens politikker og initiativer. Bl.a. i
udviklingsstrategien og Mad- og måltidpolitikken. I tilslutningen til Partnerskab for Offentlige
Grønne Indkøb, Klimakommune og Borgmesterpagten. I etableringen af bæredygtighedsudvalget
og ansættelsen af en bæredygtighedskoordinator.
Se mere på Elinors slides.
4. Fremadrettet proces
Ole Wolf præsenterede forslag til output og arbejdsproces for udvalgets arbejde, og Ole Bjarke
præsenterede forslag til kommunikationsindsats.
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Se mere på deres slides.
Vi diskuterer videre om output og proces på udviklingsseminaret, hvor der også skal fastlægges en
mødeplan. Foreløbige input er:
 Hvis vi skal komme med input til en kommunal strategi, skal den være enkel
 Vi skal være skarpe og visionære
 Vi skal være opmærksomme på gennemslagskraft
 Vi kan sætte retning for andre kommuner
 Vi skal huske distriktsrådene
 Vi kan bruge medlemmernes netværk til at komme i kontakt med inspirerende mennesker,
f.eks. Kirsten Brosbøl, Anders Byriel eller Steen Hildebrandt.
Vi aftalte, at Ole Bjarke sætter en Facebook høring i gang – så vi kan få input til vigtige temaer fra
borgerne.
5. De første ideer
Flemming præsenterede et sammenkog af de foreløbige ideer fra bæredygtigheds CV’erne. Se
mere på hans slides. Vi tager ideerne med i arbejdet fremover. Og der bliver rig mulighed for at
bringe nye ideer på banen og at udvikle ideer i fællesskab undervejs.

Og således sluttede første møde…
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Opsamling på udviklingsseminar d. 25. – 26. marts 2019
Vi mødtes på Kaløvigcenteret, der i dag
drives af Christina Viemose, i samarbejdet
med hendes bror. Det er ambitionen at
aflevere stedet i bedre stand, end det blev
modtaget – og i dag er der både installeret
jord- og solvarme i bygningen. Stedet bruges
ofte til at undervise i og facilitere svære
forhandlinger – også de hemmelige.

Kommissorium og output
Vi diskuterede udvalgets kommissorium og output, og blev enige om, at outputtet skal være forslag
til:
 Kommunal bæredygtighedsstrategi
 Fælles charter for alle aktører, der vil være med
 Programmer indenfor udvalgte temaer
 Idékatalog med konkrete projekter
 Her og nu projekter undervejs i processen
 Netværk, relationer og alliancer.
Det blev desuden fremhævet, at vi skal gå efter størst mulig impact – det handler ikke kun om
papirer, men om handlinger. At vi både skal arbejde med kort- og langsigtede initiativer. At vi vil
række udover kommunen og invitere andre ind, f.eks. Norddjurs kommune eller Aarhus Kommunes
Bæredygtighedsudvalg. Og at vi vil have fyldt værktøjskassen op med gode idéer.
Vi diskuterede, hvornår effekt kan måles, og hvornår forandringer sker. Der var enighed om, at den
største indsats vil ske efter udvalgets arbejde er afsluttet, og at det er vigtigt at følge op på arbejdet,
f.eks. efter 2 eller 5 år.
Output kan justeres undervejs, hvis det bliver relevant.
Valg af temaer – første omgang
Bahare Hagshenas fra Deloitte gav os en intro til arbejdet med verdensmålene, inkl. gode
virksomhedseksempler. Et vigtigt budskab var, at verdensmålene kan gøre det muligt at gøre det
ekstra, som vi ikke kan gøre på egen hånd.
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Herefter gik vi i gang med at udvælge og kombinere udvalgte delmål – faciliteret af Bahare. Vi
endte op med et ”hus” med natur i toppen, yderligere fire vigtige temaer og fire tværgående
virkemidler. Vi parkerede resultatet for at få nye input og sove på det.
Kærlighed og spildevand
Steen Møller gav os gode råd og input til arbejdet med
bæredygtighed i Syddjurs Kommune.
Bæredygtighed er abstrakt - vi skal være konkrete og hold
fast i, hvordan vi kan understøtte livet.
Vi skal bruge vores skaberkraft og være parat til at begå
fejl.
Vi skal arbejde for en kultur, hvor vi selv tager ansvar.
For at holde os selv i live og for at berige naturen.

Refleksioner fra første arbejdsdag
Den første dags arbejde har givet anledning til en række spørgsmål og iagttagelser, som vi skal være
opmærksomme på i arbejdet fremover:
 Hvad er formålet?
 Det må ikke blive til en masse ord uden handling
 Er naturen overordnet de andre temaer?
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Vi skal huske fokus på klima og CO2 aftryk
Er det vigtigt, at vores indsats adskiller sig fra andres kommuners?

Valg af temaer – anden omgang
Vi startede med at orientere os i Facebook-input fra borgere, input fra gymnasieelever fra Rønde
Gymnasium og de 169 delmål under FNs verdensmål. Og vi genbesøgte de første idéer fra
bæredygtigheds CV’erne.
Herefter gav alle deltagere input til de fem temaer - og et par punkter der ikke helt passede ind.
Vi endte op med fem ligestillede temaer:
 Naturkapital
 Vaner og forbrug
 Bæredygtig bosætning
 Fødevarer – Bæredygtig produktion og
forbrug
 Bæredygtig vækst og erhverv (inkl. turisme)
Og fem tværgående virkemidler:
 Uddannelse i bæredygtig udvikling
 Bæredygtig vækst
 Vedvarende energi
 Politik for bæredygtig udvikling
 Partnerskaber for bæredygtighed
Arbejdsplan
Vi dannede arbejdsgrupper og valgte tovholdere for
de enkelte temaer og placerede dem i tidsplanen.
Mødet d. 2. maj giver for lidt tid til planlægning og
skal udskydes.
Arbejdsgrupperne har ansvaret for at planlægge
hver sin temadag, med sekretariatsbistand fra Elinor
og Ole Wolf. Flemming deltager også gerne i planlægningsmøder.
Grupperne planlægger selv tidsrammen. Men der skal sættes tid af til, at Bæredygtighedsudvalget
kan mødes på egen hånd. For at kunne samle op på dagen, behandle henvendelser, planlægge
afrapporteringer osv.
Videnpersoner fra kommunen kan inddrages i planlægningen og afholdelse af temadage.
Opsamling på dagen og kommunikation
Vi godkendte kommunikationsplanen og samlede de sidste opmærksomhedspunkter op:
 Det er altafgørende, at byrådet bakker op – så vi skal finde det rette niveau.
 Vi skal have så mange som muligt med – så tidligt som muligt
 Det er ikke nok, at vi selv lærer en masse, vi skal brede viden ud
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Bæredygtighedsindsatsen starter ikke nu – vi bygger ovenpå et hav af gode projekter.
Vi skal have kommunikation ved hvert tema, og også synliggøre de små historier
Hvis der kommer en national plan skal vi ikke nødvendigvis gøre noget
Vi skal være konkrete
Der er forskel på at leve og at overleve.
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Opsamling på møde d. 11. juni 2019
Temamøde og udvalgsmøde i Bæredygtighedsudvalget d. 11. juni 2019 på Molslaboratoriet

Naturkapital - opsamling
Bæredygtighedsudvalget holdt sit første temamøde med inviterede gæster, emnet var naturkapital. Efter temamødet holdt vi udvalgsmøde.

Temamøde om naturkapital
Flemming bød velkommen og gav en intro til bæredygtighedsudvalgets
arbejde og formål - og de temaer, vi har valgt at fokusere på:
Naturkapital, Bæredygtig vækst, Vaner og forbrug, Fødevareproduktion
og -forbrug og Bæredygtig bosætning.
Christine gav en intro til dagens tema og forløb. Naturkapitalgruppen har
valgt at arbejde med fem verdensmål: 15. Livet på land, 14. Livet i havet,
13 klimaindsats, 4. kvalitetsundervisning og 17. Partnerskaber for
handling. Gruppens forslag til vision er at, ”Vi vil aflevere naturen i bedre
stand, end vi har modtaget den.”
Peter Sunde fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet holdt oplæg om adaptiv naturforvaltning som et værktøj til at sikre effekten af vores indsats. Vi skal finde en god balance mellem de
forskellige interesser i naturen, så der både er plads til oplevelser og biodiversitet. Vi skal definere
konkrete, målbare mål, være modige og åbne om strategien og inddrage faglig viden. Helt konkret
foreslog Peter Sunde, at vi går i gang med at udvikle biodiversiteten på kommunens egne arealer.
Se mere i Peter Sundes præsentation.
Per Gundersen fra Københavns Universitet præsenterede os for effekten af forskellige naturtypers
CO2 lagring. Skove lagrer mest, når de er i vækst, og træet bliver brugt i produktion af huse, møbler
o.lign. De gamle, urørte skove er bedst for biodiversiteten, men lagrer ikke megen CO2. Der er et
særligt stort potentiale i at holde op med at dyrke lavbundsjorde. På den måde kan vi begrænse et
stort CO2 udslip. Per Gundersen anbefaler også, at vi samarbejder med borgerne om at få mere
naturlige haver. Der skal være flere træer og buske, og vi skal ikke bruge energi på at køre
haveaffald væk. Se mere i Per Gundersens PP præsentation.
Stiig Markager fra Aarhus Universitet holdt oplæg om havets tilstand og
ressource. Udledningen af fosfor og kvælstof har forvandlet vores
havmiljøer fra ålegræsenge med klart vand og store fisk til uklart vand
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med blåmuslinger og fiskedød. Havet i Syddjurs har det forholdsvist godt i forhold til det øvrige
Danmark, men de sidste 5-6 år er det gået den forkerte vej – både i Danmark og i Syddjurs
Kommune. Stiig Markager foreslår, at vi skal give naturen plads på 15 % af kommunens jord, at vi
skal lave en havplan for Djursland og standse dyrkningen af lavbundsjorde. Se mere i Stiig
Markagers præsentation.
Efter de tre oplæg diskuterede vi muligheder og perspektiver. Der var b.la. forslag om et charter,
hvor kommune, borgere og virksomheder forpligtiger sig til at give plads til naturen på 15 % af
arealet. Og der var forslag om en marin nationalpark, mini-vådområder og udfasning af
sprøjtegifte. Alle input er samlet i et dokument, som bæredygtighedsudvalget arbejder videre
med.
Dagens sidste oplægsholder var Anita Søholm, der fortalte om hendes erfaringer med
undervisning i bæredygtighed – bl.a. fra VIA University Colleges pædagoguddannelse. Vi skal satse
meget mere på bæredygtighed i uddannelsessystemet og også i daginstitutioner. Gode
naturoplevelser er det første afgørende skridt, for at børnene
senere kan nå til erkendelse, holdning og handling. Der er
heldigvis mange gode initiativer og skoletjenester at bygge på,
men der er et stort behov for efteruddannelse af pædagoger og
lærere. Se mere i Anita Søholms præsentation.
Vi fik en god debat om bæredygtig dannelse og bæredygtighed i
uddannelse. Der blev bl.a. foreslået et charter for skoler og
daginstitutioner, efteruddannelse, bæredygtige rammer i
institutionerne og lettere adgang til naturvejledere.
Bæredygtighed er også for voksne, og der blev foreslået en
”Bæredygtighedsklub”. Alle inputs fra temamødets sidste debat
er med i det samlede input dokumentet.

Udvalgsmøde
På det efterfølgende udvalgsmøde foretog vi en meget foreløbig prioritering af input fra
temadagen, evaluerede og planlagde næste skridt. Arbejdsgruppen for naturkapital får post-its,
plancher og opsamlinger fra temamødet og udarbejder skitse til handlingsplan til næste møde.
Vi diskuterede udvalgets borgerevent i januar og blev enige om, at de fem arbejdsgrupper skal
give input til indhold og form.
Bæredygtighedsudvalget skal aflevere midtvejsrapport til byrådet i august. Vi diskuterede den
udsendte skitse, og formanden fik fuldmagt til at gøre den færdig.
Kommunen gennemfører en skolekonkurrence om verdensmål, og udvalget sagde ja til at
integrere finalen i borgereventen. Michael, Søren og Anita meldte sig som dommere/mentorer i
konkurrencen.
17

Planlægningen af de andre temamøder går godt. Næste temamøde handler om Vaner og forbrug
og foregår hos Den Grænseløse Festival ved Jernhatten d. 15. august.
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Opsamling på møde d. 15. august 2019
Bæredygtighed i hverdag og fest
Vi mødtes til temadag på Den Grænseløse Festival for at diskutere, hvad vi kan gøre for at støtte borgere,
foreninger og festivaller i mere bæredygtige vaner og forbrug. Udgangspunktet for dagens tema var FNs
verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, og delmålet 12.8: Udbred forståelsen for bæredygtig
livsstil. Anita præsenterede en vision for arbejdet:
”I Syddjurs Kommune har borgere og foreninger motivation, viden og handlekraft til at agere bæredygtigt.
Både i hverdagen og til events”.
Den bæredygtige festival
En festival kan betragtes som et minisamfund, hvor vi kan prøve nye bæredygtige vaner af. Desværre bliver
det ofte en forbrugsfest i stedet. Elena Skytte gav os en præsentation af Den Grænseløse Festival, hvor
bæredygtighed et af grundprincipperne - både den økonomiske, sociale og miljømæssige. Maden er
økologisk, sæsonbetonet og næsten helt vegetarisk. Der er både affaldssortering og kompostering, og
sidste år var der kun en håndfuld affald tilbage, da gæsterne var rejst. Derefter er der udfordring i, at
renovationsselskaber skal kunne håndtere de mange
affaldsfraktioner. Festivalen er bygget op af genbrugs- og
lånematerialer. De har deleøkonomi med Grobund og Bålfestivalen, hvor man låner udstyr af hinanden og køber nyt
sammen. Der findes ikke engangsservice på festivallen. Alle
deltagere får udleveret én kop, som de selv har ansvaret for. Og
tallerkener og bestik klares i den store fællesopvask under åben
himmel. Der er faglige workshops og spil om bæredygtighed - og så
bliver der selvfølgelig arrangeret fælleskørsel til pladsen.
Bæredygtig handling
Jakob Baungaard delte sine erfaringer med at få borgere og festivalgæster til at agere mere bæredygtigt.
Sund fornuft er ikke altid nok til at ændre vores vaner. Tværtimod har der været en antibæredygtig
festivalkultur, hvor gæsterne slipper de gode vaner hjemmefra. For at lykkes skal vi forstå at knække sociale
normer. Mennesker vil gerne være en del af flokken, derfor skal vi få tilpas mange til at gøre det rigtige.
Derfor er anerkendelse vigtig, dem der gør det rigtige skal roses. Når vi når ”the tipping point”, vil de fleste
følge med. Vigtige elementer i bæredygtig handling er erkendelse af problemet, adgangen til værktøjer,
mening og anerkendelse.

Madspildsaktivisme
Peter Sejr fortalte om Madspildspensionatet, hvor bekæmpelse af ensomhed og
madspild går hånd i hånd. Pensionatet modtager overskudsmad fra supermarkeder og
arrangerer fælles madlavning og spisning i seks byer i Syddjurs Kommune. Målgruppen
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var oprindeligt psykisk udsatte, men arrangementerne er åbne for alle, og skaber også fællesskaber i
lokalsamfundene. Deltagerne kaldes nu istedet for madspildsaktivister for at undgå stigmatiserende
betegnelser. Foreningen er støttet af Syddjurs Kommune, men bygger i høj grad på frivillighed.
Madspildspensionatet bringer også mad ud til særlige grupper, og deltagerne til fællesspisning tilbydes
yderligere at tage mad med hjem. Der er masser af mad, selvom foreningen kun samarbejder med tre
supermarkeder. Pensionatet arbejder kun en uge om måneden, så potentialet er kæmpestort. Se mere i
Peters præsentation.
Giftfri haver – og mere liv
Karen Andreasen fra Danmarks Naturfredningsforening fortalte om projektet Giftfri Have. Alle kan være
med i indsatsen, man skal blot frasige sig brugen af giftstoffer i haven. Deltagerne får en havebog med
konkrete råd til at dyrke haven uden gift og tilbud om at deltage i Åbne Giftfri Haver og andre
arrangementer. Grundejerforeninger og andre fællesskaber, der vil starte sammen kan få
haveambassadører med til opstartsmøder. Den giftfri have er et godt skridt på vejen, men Karen anbefaler
også, at vi undgår monokulturer og skaber mere liv i haven. F.eks. ved at så blomsterblandinger, der
tiltrækker insekter og ved at bruge kompost. DN’ mål med Giftfri Have var oprindeligt af få 100.000 giftfrie
samt at dække et areal på 5.700 Ha. Indtil nu har projektet fået accept fra 19.000 deltagere, men dækker
et areal på 11.500 Ha. Grunden til at arealmålet er nået (godt og vel), mens antallet af haver ikke er, skyldes
at en række kommuner har tilmeldt sig, dog ikke Syddjurs.
Se mere i Karens præsentation.
Workshop
Efter oplæggene arbejdede vi videre med at udvikle, dele og konkretisere ideer til styrke bæredygtige vaner
og forbrug i Syddjurs. Vi startede med at formulere vores umiddelbare ideer på post-its, og fortsatte i en
prioriteringsproces, der endte op med konkrete forslag:








Bæredygtigheds leveregler. Formidling af handlemuligheder til den
enkelte.
Bæredygtig mobilitet. Bl.a. låne-, flex- og deleordninger.
Madspild. Bred indsats i forhold til supermarkeder,
fødevareproducenter, offentlige køkkener og private kantiner.
Frontløbere. Etablering af et korps af agenter for bæredygtig udvikling.
F.eks. skoler, virksomheder, enkeltpersoner eller grundejerforeninger.
Grøn delebank. For festivaller og foreninger.
Grøn eventguide. For festivaller, foreninger, leverandører m.fl.
Bedre informationsdeling på tværs. Mange ting foregår allerede, vi
skal være bedre til at udnytte hinandens energi.

Udvalgsmøde
Vi evaluerede efterfølgende temadagen og diskuterede balancen teori vs. praksis, viden vs. konkrete
initiativer. Det blev bl.a. drøftet, at vi har behov at forstå, hvordan vaner kan ændres og hertil kunne vi
have behov for at invitere en psykolog til at fortælle om ændring af vaner til borgereventen. Outputtet kan
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blive et charter for husstandens bæredygtighed, eller en Syddjursguide til borgerne. Bæredygtige vaner kan
med fordel diskuteres under alle udvalgets temaer.
Herefter var der opfølgningen på naturkapital på dagsordnen. Der skal være målbare mål. Papiret behøver
ikke at indeholde alle relevante emner, vi har friheden til at fokusere på et antal flagskibe. Tilbuddet om
samarbejde med Aarhus Universitet bør huskes i rapporten.
Der blev også plads til en evaluering af udvalgsarbejdet indtil nu. Arbejdet kan ses som vores
dannelsesrejse, hvor vi får inspiration og viden fra temamøderne. Det er vigtigt at sikre en stor flyvehøjde,
samtidigt med at indsatsen skal være borgernær. Vi skal finde en god balance mellem det ambitiøse og de
lavthængende frugter. Vi skal sikre impact og bruge kommunikation aktivt. For at sikre mere åbenhed, vil vi
fremover invitere åbent til temadagene.
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Borgerinddragende arrangement
I Bæredygtighedsudvalgets kommissorium er angivet følgende:
Der afholdes som minimum ét møde som på en af nedenstående måder:


Borgerseminar



Borgerjury



Borgertopmøde (folkehøring)



Demokratidag



Offentlige møde



Workshops

Nedenfor skitseres, hvordan den afsluttende borgerinddragelse kan finde sted. Det foreslås i form af et
arrangement/event, der har følgende formål:


gøre borgerne i Syddjurs opmærksomme på udvalgets arbejde med bæredygtighed. En stor del af
kommunens borgere skal besøge arrangementet, hvad end de kommer individuelt, eller er inviteret
som del af en gruppe, det være sig erhvervsorganisationer, andre interesseorganisationer,
distriktsråd eller skoler.



trykprøve og udvikle de tanker som bæredygtighedsudvalget har gjort sig, inden den endelige
aflevering til byrådet



synliggøre nogle af de mange spændende initiativer, der allerede er indenfor
bæredygtighedsområdet i Syddjurs Kommune, og som udvalget er stødt på under sit arbejde



få et stor gruppe nøgleaktører til at udvikle og engagere sig i konkrete handlinger og projekter, der
bidrager til bæredygtighed. Projekterne behøver ikke finde sted indenfor en kommunal kontekst, hvis
to aktører udvikler et spændende projekt i privat regi, efter de er blevet opmærksomme på hinanden
i forbindelse med vores borgerinddragelsesproces, er det også fint.

Rent fysisk tænkes det, at arrangementet skal finde sted f.eks. i en idrætshal. Hallen tænkes indrettet med
følgende zoner:


en scene, hvor der kan foregå debatter. Her vil foreninger og interesseorganisationer blive inviteret til
forskellige diskussioner, indenfor de områder, udvalget har beskæftiget sig med. Diskussionerne
skal bidrage til at kvalificere indholdet i udvalgets endelige afrapportering, og sikre opbakning fra
relevante aktører bag afrapporteringen



et udstillingsområde, hvor nogle af de lokale aktører indenfor bæredygtighed har en stand (der dog
ikke behøver være bemandet under hele arrangementet). Udstillingsområdet skal synliggøre de
mange spændende ting, der sker på området i Syddjurs Kommune, og give aktørerne mulighed for
at netværke på kryds og tværs



en kommentarzone, hvor alle får mulighed for at komme med deres egne kommentarer til udvalgets
foreløbige overvejelser. Her vil udvalgets tanker være udstillet, hængt op på store plancher, og
besøgende vil kunne skrive kommentarer på plancherne. Der vil også være mere strukturerede
”besøg” i denne zone, hvor grupper (det kan være repræsentanter for distriktsråd, handicapråd,
interesseorganisationer etc. etc.) sammen orienterer sig i de ophængte plancher og diskuterer f.eks.
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hvad de synes er særlig vigtigt, forkert eller som bør uddybes nærmere. I denne zone er der også
plads til lidt mere utraditionelle måder at give sit besyv med, børn kan tegne tegninger, man kan
svare ja eller nej til forskellige spørgsmål ved at placere en rød eller blå bold i hver sin beholder etc.
etc.


og endelig vil der i caféen være adgang til en kop kaffe og et stykke kage.

Aktiviteter
Længden af arrangementet er ikke fastlagt, og afhænger af, hvor mange aktiviteter, der ønskes i det. Der
tænkes følgende typer aktiviteter:


Arrangementet åbner med en reception, hvor Byrådet deltager og udvalget præsenterer deres
overvejelser.



Paneldebatter. Her afholdes en række debatter mellem centrale aktører (som f.eks.
interesseorganisationer), medlemmer af udvalget og politikere. Debatterne vil omhandle temaer, der
har vist sig relevante under udvalgets arbejde.



I kommentarzonen afholdes gruppebesøg, hvor aktører som distriktsråd, bestyrelserne fra
interesseorganisationer m.fl. besøger udstillingen af udvalgets tanker, diskuterer dem, og skriver
deres tanker på de ophængte plancher, med klistermærker angiver emner af særlig interesse osv.
osv.



En del af tiden kan der være særlig fokus på at invitere grupper, der har mulighed for at deltage i
dagtimerne. Det kan være skoler, ældreforeninger mv. Der vil være forskellige programmer for de
forskellige grupper, alt efter om det er skoler, gymnasieklasser, tekniske skoler, ældreforeninger eller
noget helt femte. Programmerne for de forskellige grupper skal sikre, at vi får deres input til
udvalgets arbejde, og så besøgene samtidig bidrager til arrangementets andre overordnede mål,
bl.a. om synliggøre de mange aktiviteter, der i forvejen sker på området. I mindre omfang vil der
også blive afholdt paneldebatter, f.eks. hvor unge diskuterer bæredygtighed.



Arrangementer for borgere, der besøger afdelingen enkeltvis eller som familier, udenfor normal
arbejdstid. Der kan være tale om aktiviteter, der skal tiltrække folk, det kan være særligt for
børnefamilier, spændende debatter (evt. med semikendte debattører) etc. Det vigtigste er dog stadig
at give folk mulighed for at kommentere de overvejelser, som udvalget har gjort sig og at vise, hvor
meget der sker på bæredygtighedsområdet i Syddjurs.

Der arbejdes med en videreudvikling af arrangementet, herunder med fastlæggelse af et budget for
arrangementet.
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Bilag: Idékatalog
Pr. 21..august 2019, vil løbende blive opdateret. Ideerne er opsamlet blandt medlemmernes
umiddelbare ideer, input fra borgere og gymnasieelever – samt diskussioner på udvalgets møder.
Bæredygtige fællesskaber og lokalsamfund
Den bæredygtige landsby. Vælg en eller flere landsbyer, der vil være med i et eksperiment og
demonstrationsprojekt. Der kan f.eks. være fokus på den CO2 neutrale, inkluderende, sunde
og/eller affaldsfri landsby.
Det bæredygtige nybyggeri. Tænk bæredygtigt, når der bygges nye boligområder i vest. Der kan
f.eks. være fokus på dyrkningsarealer, deleøkonomi, vedvarende energi, bæredygtigt byggeri.
Støt de igangværende eksperimenter, som Grobund og Friland. Kommunen kan være
samskabende i forhold til nye former for energi, spildevand, byggeri eller fødevareproduktion – og
fleksible i forhold til lokalplaner.
Etablering af en Grøn delebank. En ressource- og erfaringsbank, hvor man deler bæredygtige
erfaringer og materialer, hvor alt i banken kan deles og lånes af andre.
Klimamad og madspild
Forsøg med klimamad og madspild i en eller flere kommunale institutioner. Gennemfør forsøg
med mindre kød og andre klimabelastende ingredienser – og med at minimere madspild. Følg
projektet med vejning af madspild, økonomiske beregninger og tilfredshedsundersøgelser blandt
personale og ”kunder”. Projektet vil understøtte kommunens mad og måltidspolitik.
Deling af mad i nærmiljøet. Udvikling af portal, hvor lokale kan dele rester, storindkøb og overskud
af egen avl. Rester fra kommunens kantiner kan være med.
Det ansvarlige supermarked. Samarbejde med detailbutikker, f.eks. om at minimere emballage og
madspild, at afskaffe plastikposer og fremme klimamad, understøtte Meatfree Monday og
udlevere kødfri opskrifter. Et samarbejde om bæredygtig fødevaremesse eller –marked er en
anden mulighed.
Bæredygtigt forbrug
Lav en guide med bæredygtige indkøbsmuligheder i kommunen. Gårdbutikker, frisører,
restauranter mv. Sætte fokus på køb af lokale produkter.
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Etabler reparationscafeer, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan få meningsfyldt
beskæftigelse. Og hvor cykler, møbler, elektronik osv. kan få et længere liv. Cafeerne kan evt.
etableres i sammenhæng med trænings- og aktivitetscentre eller genbrugspladser.
Kommunale køkkener/kantiner arbejder på 100 % økologi.
Bæredygtigt erhvervsliv
Kommunen kan tilbyde iværksættere og virksomheder vejledning i at udvikle bæredygtige
forretningsmodeller og udnytte nye potentialer i markedet. Med udgangspunkt i FNs verdensmål
og cirkulær økonomi.
Bæredygtig transport
Etabler et netværk af ladestandere til el-biler.
Indkøb elcykler, el-biler og busser til kommunen.
Udbredelse af delebilsordninger. Kommunens biler kan indgå, når de ikke bruges.
Udvikling af apps og stoppesteder, så private kan være med i samkørsel.
Vedvarende energi i alle kommunale bygninger
Natur
Etabler/genopret vådområder for at opsamle CO2.
Den grønne korridor: Plant et sammenhængende skovbælte fra kyst til kyst.
Kommunen tilslutter sig Vild med vilje.
Kortlæg alle forvaltede naturområder og udvid dem med min. 10 %.
Kommunen udpeger særligt sårbare områder, som fredes for al offentlig færdsel.
Biodiversitetsplaner ved alle udstykninger.
Mere Natur i byerne.
Kommune og Nationalpark skal udvikle en maritim nationalpark.
Flere blå-flag strande.
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Mere strandrensning, fælles borgerprojekt.
Mindre dyrkning af lavbundsjorde, gennem f.eks. dialog om ændret praksis på lavbundsjorde,
(gen-)oprettelse af vådområder/mini vådområder, føre Kolindsund tilbage til oprindelig natur,
Genslyng Skellerup å.
Skovrejsning på kommunale områder.
Opstil træbænke, der hver især binder 1 ton CO2 et antal steder i kommunen.
Giftfri haver, foreninger mv. tilbyder vejledning til haveejere.
Fokus på spildevandshåndtering, Fortsæt udbygning og optimal drift af spildevandsområdet,
fjern overløb, kloakering af sommerhusområder.
Uddannelse
Bæredygtighed og verdensmål skal integreres i folkeskolernes undervisning – og i dagligdagen i
børnehaver. Der kan blive brug for efteruddannelse af lærere og pædagoger, indhentning af viden
og erfaring udefra og etablering af netværk indbyrdes mellem lærere og pædagoger. Gerne
samarbejde med Grobund, Friland og ulandsorganisationer.
Skoleelever planter ålegræs.
Skoler bruger flere eksisterende grønne programmer.
Udpegning af Frontløbere/agenter/ ambassadører. Kommunen hjælper med at identificere/kåre en række
agenter for bæredygtighed. Dette kan eksempelvis være skoler, virksomheder, enkeltpersoner,
grundejerforeninger.
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