Økovalg 2017

SÆT ØKOLOGI PÅ DAGSORDENEN I DIN KOMMUNE
FÅ MERE ØKOLOGI I DIN KOMMUNE
Vejen til rent drikkevand, rig natur, sundere mad og flere i arbejde.
Penge er der ikke for mange af i kommunale budgetter. Derfor er der behov for løsninger, som rammer
flere af kommunens og borgernes behov på samme tid. Det kan økologi!
Brænder du for at få mere økologi i din kommune, så vær med til at sætte økologi på dagsordenen.
Også op til kommunalvalget d. 21. november 2017.
Er du kandidat til det kommunale valg, eller en borger der vil indgå i dialog med kandidater, har vi
grydeklare politiske forslag og succeshistorier fra andre kommuner som inspiration, samt en hjemmeside
med fakta. Hjemmesiden kan klæde dig på til debat og indeholder materiale til presseinitiativer.
Og vi er klar til at hjælpe!
OVERALT I DANMARK BRUGER KOMMUNER ØKOLOGI SOM LØFTESTANG FOR NYE LØSNINGER:
• Rent drikkevand til kommunens borgere
• Økologi i offentlige køkkener giver bedre og sundere mad
• Beskyt lokale naturperler med mere økologi og borgerinddragelse
• Gør kommunens børn klogere på mad og økologi
• Erhvervspolitik som anvender økologi til at skabe vækst og jobs
• Samarbejd med økologer om klimaforbedringer
Det kan også ske i din kommune. Vi er klar. Er du?
Kandidater og borgere kan få mere inspiration på www.okologi.dk/oekovalg-2017. Her kan du læse mere
uddybende om de forskellige muligheder, blive klogere på økologi og få præsenteret konkrete cases.
På bagsiden kan du få mere information om de mange muligheder for mere økologi i din kommune.

BLIV KLOGERE PÅ, HVAD ØKOLOGI KAN GØRE FOR JERES KOMMUNE
SKABE BEDRE MAD, MINDRE SPILD OG MERE
ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER
Flere end 30 kommuner er aktive i omlægning
til mere økologi i kommunale køkkener. Det sker
samtidig med, at der kommer øget fokus på bedre
madkvalitet, mindre spild og en sundere og mere
klimavenlig kost, hvor der anvendes mere grønt efter sæson og mindre kød. Og alt sker indenfor eksisterende budgetter.
Kontakt
Torben Blok
T: 29 61 69 34 / M: tob@okologi.dk
SIKRE RENT DRIKKEVAND TIL BORGERNE
VIA MERE ØKOLOGI
24 kommuner samarbejder allerede med Økologisk
Landsforening om at fremme omlægning til økologisk landbrug på de arealer, der ligger oven på kommunens drikkevandsressourcer. Det skåner drikkevandet for rester af sprøjtegifte. Som kandidat og
borger kan du sætte spot på løsninger, der beskytter natur- og drikkevandsområder, så kommunen
også i fremtiden kan tilbyde rent drikkevand fra hanen til alle borgere.

FORBEDRE KLIMAET VIA SAMARBEJDE
MED ØKOLOGER
En klimahandlingsplan sørger for en klimapositiv
udvikling hos den enkelte landmand, og klimaskoler sikrer at de forskellige klimatiltag bliver implementeret på gården. Økologisk Landsforening
samarbejder med kommuner om at udbrede klima-samarbejde med landmænd. Vær med! Det vil
sætte jeres kommune i front for klimaindsatsen,
når landbruget indenfor en kort årrække bliver underlagt klimakrav.
Kontakt
Mette Kronborg
T: 51 90 09 15 / M: mek@okologi.dk
SKABE VÆKST OG JOBS VIA ØKOLOGISK
PRODUKTION I KOMMUNEN
Det økologiske marked er i stærk vækst i Danmark
og globalt, og de danske økologiske producenter
er i front. Kommuner kan udnytte økologisk produktion som erhvervspolitisk indsatsområde. Ved
at styrke udviklingen af underskoven af økologiske
forarbejdningsvirksomheder – også de gårdbaserede – skaber kommunen både vækst og jobs lokalt.

Kontakt
Jens Peter Hermansen
T: 61 97 49 10 / M: jph@okologi.dk

Kontakt
Peter Søndergaard
T: 61 97 49 03 / M: petrus@okologi.dk

BESKYTTE NATUREN MED ØKOLOGI OG BORGERINDDRAGELSE
Flere kommuner har succes med at samarbejde
med økologiske landmænd om at sikre naturpleje
på de mange naturplejekrævende arealer i kommunerne, hvor borgerne inddrages til at hjælpe med
at passe dyrene. I Vejle Kommune eksempelvis er
økologiske landmænd gået sammen med lokale
borgere om etablering af græsningslaug, der sikrer
naturpleje. Mange økologer står klar.

GØRE VORES BØRN OG UNGE KLOGERE
PÅ MAD OG ØKOLOGI
Mange kommuner har gjort det muligt for børn at
få økologisk jord under neglene, mens de sår, dyrker, høster og tilbereder økologisk mad. Børn bliver bevidste om, hvad landbruget, madlavning og
nulspild betyder for fremtiden. Når kommuner og
skoler samarbejder med Haver til Maver eller Børn
som Bønder, er skolehaver et fagligt klasseværelse,
hvor matematiske kundskaber, læsning og motorik
er i spil.

Kontakt
Iben A. Christiansen
T: 61 97 49 09 / M: ic@okologi.dk

Læs mere på
www.havertilmaver.dk

Økologisk Landsforening tilbyder en gratis og uforpligtende samtale omkring, hvordan vi kan hjælpe din
kommune til at arbejde med de ovenstående områder.
Ønskes der at indlede et større samarbejde vedrørende nogle af de nævnte muligheder, vil dette kunne
foregå med Økologisk Landsforening på konsulentbasis.
Kontakt
Birgitte Bjørndal på 61 97 49 13 eller bbj@okologi.dk

