
 

10-dages forespørgsel: Økologi i Aarhus Kommune 
 

Alternativet, Aarhus, 29. maj 2018 

 

Kære Jakob Bundsgaard 

 

Økologi er en vigtig mærkesag for Alternativet af sundheds- og miljømæssige og dyreetiske årsager. Derfor 

håber vi, at du vil være så venlig at besvare følgende 10-forespørgsel. 

 

Det er vores ambition at Aarhus Kommunes køkkener i daginstitutioner, plejecentre, kantiner, skoler og 

institutioner på sigt er 90-100% økologiske. Kommunen har i dag nået 60% økologi - nu kan Aarhus gå efter 

guldmærket. Et byrådsforslag fra R, EL og SF om 70% økologi er blevet henvist til de kommende 

budgetforhandlinger. I den forbindelse vil vi gerne have svar på følgende: 

 

1. Med hvilke konkretet tiltag og indsatser kan vi opnå mindst 90% økologi i kommunens køkkener og 

kantiner i Aarhus? 

 

2. Hvilke ressourcer (investering og drift), indsatser og samarbejder vil det kræve at nå mindst 90% 

økologi? Herunder en kort beskrivelse af de forskelle udfordringer og %-satser i forhold til de 

forskellige typer køkkener og deres målgruppe (børn, ældre etc.). Understøt dette med estimerede 

budgetscenarier for de pågældende køkkentyper. Gerne i samarbejde med eksterne organisationer.  

 

3. Hvilke ressourcer, indsatser og samarbejder kræver det i dag at opretholde 60% økologi? 

 

4. Hvilke ressourcer, indsatser og samarbejder har man indtil nu brugt for at nå 60% økologi? 

 

5. Hvad er mulighederne for lokal forsyning af økologiske råvarer fra Østjyllands-området? Hvad vil 

det kræve økonomisk og samarbejdsmæssigt for at løfte denne opgave fra kommunes side og for 

mulige partneres side? Hvad vil være de oplagte samarbejdspartnere i den forbindelse?  

 

6. Er der mulighed for fx statslige, fondsmæssig eller anden ekstern finansiering til henholdsvis 

økologiindsats og indsats for lokal forsyning? 

 

7. Indgår kommunen i dag i forsøgsordninger inden for økologi og brug af lokale råvarer og i givet fald 

hvilke? Påtænker kommunen at indgå i forsøgsordninger i fremtiden og i om muligt i hvilke typer? 

 

Spørgsmålene behøver ikke blive besvaret i kronologisk rækkefølge. 

 

På forhånd tak og ha’ en dejlig dag 

Liv Gro Jensen 

Byrådsmedlem, Alternativet Aarhus 


