Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs
Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling –
en målrettet grøn omstilling af Syddjurs Kommune.
Klima, natur og miljø påvirker i dag på afgørende måde vores liv. Fremtidens
klimaforandringer vil ændre vilkårene for de næste generationer. Kvaliteten af
vores natur har betydning både for vores livskvalitet og for fremtidens
udnyttelse af naturen.
Vi ved nu, at den måde vi indretter vores liv, produktion, transport, boliger,
forbrug osv. – ja samfundet som helhed har konsekvenser for klima, natur og
miljø – hvad vi gør og hvordan vi gør det har konsekvenser!
Klima, natur og miljø – det er globale emner og der er indgået store
internationale aftaler på disse områder. Bl.a. klimaaftalen fra Paris i 2016 som
forpligter alle verdens lande på at reducere udledningen af CO2. Men det
betyder også rigtig meget hvad der gøres på kommunalt niveau.
”Ny Bæredygtighedspolitik for Syddjurs” er vores bud på en helhedspolitik for
klima, natur og miljø i Syddjurs Kommune. Det handler om at tage ansvar for
klima, natur og miljø for vore børn og fremtidens borgere i Syddjurs Kommune
– og om sund fornuft på lagt sigt, udviklingsmæssigt og økonomisk.
Derfor vil vi arbejde på at kommunen får en endnu skarpere profil på dette
område. Det skal synliggøres og bringes ind i befolkningens og den kommunale
forvaltnings bevidsthed, således at det, i langt højere grad, bliver en del af
vores kommunale profil og bosætningspolitik.
Politikken skal være en platform for samling og udvikling af eksisterende og
nye initiativer, og et redskab til vurdering af eksisterende produkter, processer
og ydelser.
Vi vil gennem en aktiv politik, konkrete handlinger, og projekter sikre at
Syddjurs Kommune bidrager til en grøn omstilling af samfundet, både det
lokale, nationale og globale. Vi vil understøtte nye, grønne teknologier, grøn
erhvervsudvikling, forskning samt deltagelse i EU- og andre projekter,
langsigtet forsyningssikkerhed og energimæssige besparelser bedre
ressourceudnyttelse, nye forretningsmodeller, mere miljøvenlig produktion og
forbrug og nye måder at integrere dette i alle dele af kommunens forvaltning.
Ligesom det handler om at skabe og fastholde positive grønne rammer og en
attraktiv kommune, til glæde for borgerne, så flere ønsker at bliver boende og
har lyst til at flytte hertil
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Vi skal turde sætte ambitiøse mål.
En målrettet grøn omstilling af Syddjurs Kommune går på tværs af alle
forvaltningerne, ligesom den kræver at Syddjurs sætter sig nogle mål om at
være i front på områder, hvor vi står stærkt. Der er allerede mange eksempler
fra andre kommuner i Danmark, hvor en visionær grøn kommunal satsning har
bragt ny dynamik, erhvervsudvikling og positiv branding med sig.
Med ”Ny Bæredygtighedspolitik for Syddjurs” vil vi fra starten af den nye
byrådsperiode sætte ind på følgende områder:

Natur og Miljø
Syddjurs Kommune er kendetegnet ved en fantastisk natur, der både rummer
spændende og enestående landskabstyper, men også sjældne naturtyper med
truede dyr og planter. Ud af de ca. 200 sjældne og bevaringsværdige
naturtyper, EU har beskrevet i habitatdirektivet, er de 60 repræsenteret i
Danmark og hele 40 i Syddjurs Kommune. Denne fantastiske natur er en
daglig glæde for os, der bor her og et trumfkort for brandingen af
kommunen. Vi vil:
-

-

-

Modarbejde produktionsanlæg, som kan true vore vandløb, kyster og
natur (som f.eks. nye havbrug ud for Djursland).
Udvikle en handlingsplan for at Syddjurs bliver klassificeret som “rig
natur” i ranglisten over kommunernes naturkapital (i dag ligger vi på
“mellem natur”).
Sikre beskyttelse af særligt følsomme vandindvindingsområder.
Beskyttelses-zoner omkring vandboringer.
Fortsætte og intensivere arbejdet med at bevare og udvide vores
følsomme naturtyper, herunder Natura-2000 områder og sikre
biotoperne for kommunens truede arter i samarbejde med
Nationalpark, borgere og lodsejere.
Sørge for at kommunen går forrest ved på egne arealer at skabe den
bedst mulige natur
Stoppe brug af sprøjtegifte på kommunale arealer
Arbejde på at skabe flere spredningskorridorer og vandhuller
Arbejde for en genetablering af Kolindsund til gavn for natur, borgere,
turisme og bosætning i Syddjurs.
Arbejde for en udvidelse af Nationalparken.
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Klima og energi
Klimaforandringer som resultat af den globale opvarmning er en kendsgerning.
Hvis ikke vi får bremset den vil det få uoverskuelige konsekvenser for
mennesker, natur og økonomi. Derfor skal det globale udslip af CO2 og andre
drivhusgasser vendes til nedadgående kurve indenfor de næste 10 år. Og
kommunen både kan og skal gå aktivt ind i denne udvikling, bl.a. ved at:
-

-

-

-

Udarbejde en Handlingsplan for Fossilfri Syddjurs i 2030, med klare
delmål og inddragelse af det lokale erhvervsliv
Indgåelse af Carbon 20 partnerskaber, som er et samarbejdsforløb
mellem kommune og virksomheder, der skal motivere virksomhederne til
at spare energi og reducere CO2
Intensivere energibesparelser på kommunal drift.
Øge anvendelse af vedvarende energi (sol og vind) i kommunal drift,
således at el- og varmeforsyning er baseret på vedvarende energi.
Anskaffe el-biler når kommunale biler skal udskiftes
Øge energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi i
virksomheder og private husholdninger ved information og vejledning i
samarbejde med NRGI, herunder anvendelse af solvarme, varmepumper
og solceller, herunder at de stilles til rådighed ved udleje
Støtte produktion af vedvarende energi i kommunen.
Udlægge områder til solcelle- og solvarmeanlæg baseret på størst mulig
lokal medejerskab, evt. i tilknytning til fjernvarme, eksisterende anlæg
eller infrastruktur, optimering af lokal energiproduktion og
spildvarmeudnyttelse i lokalplaner og større anlægsprojekter.
Styrke den kollektive trafik, herunder letbanen.
Støtte samkørsels ordninger, delebiler og skabe bedre muligheder for at
cykle på arbejde (flere cykelstier mv.)
Ansætte en klima-koordinator i kommunen til at koordinere alle disse
indsatsområder of formidle samarbejde med det lokale erhvervsliv og
civilsamfundet.
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Økologi
Økologisk produktion er et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Derfor vil vi
arbejde målrettet på at stimulere interessen for at omlægge
fødevareproduktionen I kommunen til økologisk drift. Samtidig er det vigtigt at
fokusere på årstidens fødevarer og lokal produktion, så CO2 belastningen fra
transport, og produktion i væksthuse minimeres.
Vi vil derfor arbejde på at:
-

Indføre en kommunal bæredygtig indkøbspolitik med fokus på økologiske
og lokale produkter
Øge anvendelsen af økologiske fødevarer i kommunens institutioner,
dagpleje og Djurs Mad
Styrke produktion og afsætningen af økologiske produkter i og fra
Syddjurs.
Styrke iværksættere indenfor økologi og bæredygtighed.
Understøtte, at flere landmænd omlægger til økologi.

Cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi spiller en voksende rolle i den grønne omstilling. Det betyder
kort og godt, at bygninger, materialer og produkter vedligeholdes, repareres
og genbruges direkte. . Dette gælder både inden for affaldshåndtering,
byggeindustrien, tekstiler, møbler og andet.
Her skal kommunen gøre mere bl.a. gennem:
-

Etablering af byttemarkeder
Krav til håndværkere og andre der arbejder for kommunen
Yderligere udbygning af direkte genbrug på genbrugspladserne
Sortering i flere fraktioner i husstandene
Bevist indkøbspolitik, således at produkter der kan genanvendes eller
opdateres foretrækkes
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Grønne efteruddannelser
Syddjurs har en koncentration af forsknings- og uddannelsesinstitutioner på
miljø- og naturområdet ved Kalø og på Mols. Denne klynge af
uddannelsesinstitutioner kan udnyttes til at skabe et egentligt uddannelses- og
udviklingscenter for miljø, natur, bæredygtig turisme og oplevelsesindustri.
I samarbejde kan disse institutioner og institutionerne i Campus Kalø både
levere relevante efteruddannelser, involveres i løbende kompetenceløft af
ansatte - også i kommunens egne afdelinger som f.eks.:
-

En grøn teknologi- og genbrugs- renovation uddannelse
En craft-art håndværksuddannelse (kloge hænder)
En bæredygtig turisme- og oplevelsesindustriel uddannelse
Uddannelse af natur-kultur-vejledere / formidlere og Nationalparkrangers

Noget af alt dette er kommunen allerede langt med, andet er der først lige
taget hul på.
Vi vil i starten af den nye Byrådsperiode stille konkrete forslag til de punkter,
der kan gennemføres her og nu (f.eks. stop for sprøjtegifte på kommunale
arealer, ansættelse af klima-koordinator).
Derudover vil forslå, at forvaltningen får et halvt år til at gennemføre analyser,
indhente erfaringer fra andre kommuner, undersøge støttemuligheder (danske,
EU osv.), forberede partnerskaber med lokalt erhvervsliv of civilsamfund og
sammenfatte alt dette i en ”Helhedsplan for en grøn omstilling af Syddjurs
Kommune” som mindst, men ikke nødvendigvis kun, tager højde for det, vi her
har fremlagt i ”Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs”.
Stem på et af vore partier – så der kan blive flertal for denne politik!
Det Radikale Venstre i Syddjurs
Socialdemokratiet i Syddjurs
Enhedslisten i Syddjurs
Socialistisk Folkeparti i Syddjurs
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