Agenda21-strategi

til fremme af bæredygtig udvikling
Byrådet i Slagelse Kommune har vedtaget denne Agenda 21-strategi for perioden
2012 til 2015. Agenda 21-strategien indgår i kommunens Planstrategi.

Det er en tværgående opgave at sikre en bæredygtig

Byrådet vil

udvikling, og den varetages gennem kommuneplan,

•

sektorplaner, handleplaner, projekter, borgerinddragelse
og konkrete initiativer. De kommende fire år vil byrådet
især sætte fokus på følgende fire områder:
•

Klima – tilpasning og forebyggelse.

•

Bæredygtighed i egen drift – ’Fej for egen dør’.

•

Bæredygtig natur, oplevelse og formidling.

•

Uddannelse i bæredygtig udvikling, netværk og dia-

udvikle redskaber til vurdering af bæredygtighed inden for eksempelvis byggeri og indkøb,

•

omlægge kommunalt ejet landbrugsjord til økologisk eller skånsom drift i størst mulig omfang,

•

udbygge kommunens udbud af sund og økologisk
kost begyndende med kantinerne i kommunens administration, og

•

nedbringe forbruget af el, vand, varme, CO2-udslip
og øvrige, miljøbelastende aktiviteter.

log.
Klima – forebyggelse og tilpasning

Bæredygtig natur, oplevelse og formidling

Slagelse Kommune indgik i 2009 en aftale med Dan-

Slagelse Kommune har en værdifuld natur. Især den

marks Naturfredningsforening om at nedbringe udled-

180 kilometer lange kyststrækning rummer unikke

ningen af CO2 med 2 % årligt frem til 2015. Aftalen

landskaber, plantesamfund og dyreliv med et betydelig

forpligter alene til en indsats inden for den kommunale

kulturhistorisk og rekreativ indhold. Et oplevelsesrigt

virksomhed.

landskab indbyder til friluftsliv og turisme, fremmer

Samme år tiltrådte kommunen den Europæiske Borg-

borgernes trivsel og bidrager til social og kulturel

mesterpagt, der sigter mod at indfri EU’s overordnede

vækst.

klimamål. Ifølge pagten skal Slagelse Kommune frem til
2020 reducere udledningen af CO2 med 20 % inden for
kommunens geografiske område.

Byrådet vil

Hertil kommer opgaven med at tilpasse samfundet til

•

de forventede ændringer i temperatur, nedbør og havvandstand. Opgaverne omkring forebyggelse af klima-

sat naturbevaring, naturpleje og naturgenopretning,
•

ændringer og tilpasninger hertil er beskrevet i kommu-

Slagelse Kommunes egne aktiviteter repræsenterer et
stort forbrug af ressourcer. I den forrige Agenda21strategi vedtog vi målsætningen ’Fej for egen dør’, der
indebærer, at vi vil gå foran og være det gode eksem-

bæredygtig vis,
•

forbedre adgangen til naturen for gående og cyklende kombineret med kollektiv trafik,

•

koordinere de interesser, som indgår i landskabet,
dets brug og forvaltning,

•

stimulere til øget viden og interesse for natur, miljø
og bæredygtig udvikling – også som kilde til sund-

pel.
Den indsats skal fortsættes og styrkes, og et årligt

skabe gunstige rammer for det friluftsliv og turisterhverv, som benytter naturen på skånsom og

nens klimaplan.
Bæredygtighed i egen drift – ’Fej for egen dør’

fremme den biologiske mangfoldighed gennem fort-

hed og glæde for borgerne, og
•

styrke kvaliteten af naturformidlingen omkring Blå

grønt regnskab skal gøre status over den samlede

Flag, samt udvikle nye former for natur- og miljøfor-

fremgang.

midling, det vil sige nye temaer på nye lokaliteter.

Uddannelse i bæredygtig udvikling, netværk og

bæredygtige metoder, som kan danne grundlag for nye

dialog

forretningsområder.

Børn og unge skal lære, hvordan deres daglige adfærd

Byrådet vil

og forbrug påvirker miljøet, og de skal kende deres
handlemuligheder for at håndtere klima- og miljøspørgsmål. Indsatsen for bæredygtig udvikling skal
ske i dialog med borgerne i både formelle og uformelle
sammenhænge og netværk.

•

fx i kommunens bygninger, og ved udbud og indkøb,
•

fremme netværk og partnerskaber med blandt andet bygge- og uddannelsessektoren, og

•

Byrådet vil
•

efterspørge klimavenlige og bæredygtige løsninger,

støtte demonstrationsprojekter og formidle de gode
eksempler, som kan fremme virksomhedernes udvikling af bæredygtige kompetencer og teknologi.

give børn i dagtilbud, skole og fritidsliv erfaringer i
arbejde med natur, miljø, klima og forbrug på bæ-

•

•

redygtige måder, tilpasset lokale forudsætninger og

Bæredygtig bosætning

pædagogiske mål,

I kommunens bestræbelser på at skabe et varieret

samarbejde med uddannelsesinstitutioner og er-

udbud af boliger i attraktive omgivelser indgår flere

hverv, der vil udbrede kendskabet til for eksempel

grønne områder i byerne og mere bynær natur. Det

energivenligt byggeri, grøn teknologi og brug af mil-

vil fremme trivsel og forbedre luftkvaliteten samt øge

jøvenlige materialer,

mangfoldigheden af dyr og planter. Mere grønt kan

inddrage befolkningen og erhvervslivet i arbejdet

samtidig absorbere regnvand og begrænse oversvøm-

for en bæredygtig udvikling gennem miljøkampag-

melser ved voldsomme regnskyl. Forbedring af bymil-

ner, information og vejledning, og vi vil møde dem,

jøet vil således også nedbringe kommunens klimabe-

hvor deres motivation er størst – for eksempel i

lastning.

faglige og sociale netværk,
•

i dialog med borgere, erhvervsliv og institutioner,
hvor der er mulighed for konstruktive samspil omkring bæredygtige løsninger inden for alle relevante

Byrådet vil
•

ne tage, regnvand i frodige oaser og andre former

områder, og
•

fortsat understøtte formaliserede udvalg og net-

for anvendelse af grønt i byrummet.
•

værk som ’Agenda 21 udvalg’ og ’Miljøforum for boligorganisationer’.

etablere grønne byrum med facadeplantning, grøn-

øge arealet af bynær skov, blandt andet nord for
Slagelse by.

•

fremme eksperimenterende boligformer, der anvendelser bæredygtige materialer og klimavenlig
teknologi, og

Bæredygtig erhvervsudvikling

•

gennemføre demonstrationsprojekter i landsbyerne

Opgaven med at finde løsninger på de kommende års

med fællesløsninger for energirenovering og brug af

udfordringer omkring klima og energi kan udvikle nye,

vedvarende energi.

Slagelse Kommune
Teknik og Miljø
Dahlsvej 3
4220 Korsør
www.slagelse.dk

Januar 2012
Redaktion:Agenda 21-gruppen
Design: Teknik og Miljø/NFN
Print: Slagelse Kommune

